
DIGITUS Professional Przełącznik 4-portowy Gigabit
Desktop PoE 10/100/1000 Mbps + 1x uplink

DN-95330
EAN 4016032390275

Przełącznik 4-portowy Gigabit Desktop PoE af/at 10/100/1000
Mbps, budżet zasilania 62 W PoE, Obudowa metalowa

5-portowy przełącznik Gigabit Desktop marki DIGITUS z czterema
portami Power over Ethernet oraz z dodatkowym portem uplink
gwarantuje Twojej sieci znaczny wzrost wydajności i efektywności.
Dzięki obsłudze PoE potrzebujesz jedynie jednego kabla (kabel
sieciowy) do zasilania i transferu danych. Podłączanie urządzeń, takich
jak na przykład punkty dostępowe, kamery sieciowe lub telefony IP,
staje się proste, a ilość kabli ulega znacznej redukcji. Sieć można także
rozbudować w miejscach, w których nie ma kabli zasilających ani
gniazdek wtykowych. Przełącznik nie wymaga konfiguracji, co
zapewnia szybki i bezproblemowe podłączenie do sieci. Konstrukcja
bez wentylatora zapewnia oprócz tego cichą pracę, co jest idealnym
rozwiązaniem w pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych.

Przełącznik sieciowy ze zintegrowanym rozwiązaniem Power over
Ethernet (PoE) zapewnia optymalne, tanie i szybkie podłączenie
do małych i średnich sieci

• Przełącznik 4-portowy Gigabit Desktop PoE 10/100/1000 Mbps + 1x
uplink

• Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3x/IEEE802.3 af/at

• Power over Ethernet (PoE) - wymaga wyłącznie jednego kabla do
zasilania i transmisji danych

• Łączna moc PoE: 62 waty (port 1-4)
• Obsługa PoE: Port 1-4 (802.af, 15,4 wata) lub dla 2 portów

(802.3.at, 30 watów)
• Maksymalna moc wyjściowa: 65 watów
• Nie ma konieczności przeprowadzania konfiguracji
• Dioda LED statusu przy każdym porcie
• Wtyki PoE: V+ (RJ45 wtyk 1, 2) V- (RJ45 wtyk 3, 6)
• Zabezpieczenie przed przepięciem i zwarciem
• Płytka montażowa: 10 Gbps
• Tabela adresów MAC: 2K
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 mm x 95 mm x 39 mm
• Waga: 300g
• Kolor: czarny

Lieferumfang

• Przełącznik 5-portowy Gigabit PoE
• Kabel zasilający
• Instrukcja obsługi

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 16 13,60 30,00 40,00 32,00 38.400,00

Innen-VPE 1 0,85 14,00 19,50 7,00 1.911,00

Einzel-VPE 1 0,85 14,00 19,50 7,00 1.911,00

Netto einzeln ohne VP 1 0,30 8,50 13,00 3,00 331,50
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Weitere Anwendungsbilder:
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