
 

1 / 1 

 
 
Υπεύθυνη Τύπου 
Σιλβάνα Θεοδωροπούλου 
Τηλ: +30 210 6381457 
e-mail: stheodor@cisco.com   
 
 
 
 

H Cisco εκτείνει τις δυνατότητες σύνδεσης των οικιακών χρηστών  
µε το Internet Protocol Next-Generation Home Gateway 

 
Μία µοναδική συσκευή ανοίγει το δρόµο για τη διανοµή περιεχοµένου πολυµέσων  

σε πολλαπλές συσκευές µέσα σε ένα οικιακό δίκτυο 
 

Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2008. Η Cisco παρουσιάζει το Internet Protocol (IP) Services 
Gateway (Model DRG2800), τη συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να εκτείνει τις επιλογές 
των οικιακών χρηστών στο ψυχαγωγικό και προσωπικό περιεχόµενο που διαθέτουν.  

Με το Cisco IP Services Gateway, οι οικιακοί χρήστες µπορούν να χρησιµοποιούν τα set-
top boxes τους και τις µεγάλες, επίπεδες τηλεοράσεις για να βλέπουν video, να ακούν 
µουσική που έχουν κατεβάσει από το διαδίκτυο µε ήχο surround και να βλέπουν 
φωτογραφίες απευθείας από το PC τους. 

«Το νέο IP Services Gateway αποτελεί κοµµάτι της πρωτοβουλίας της Cisco για τον χώρο 
των οικιακών χρηστών, που έχει ως στόχο να δηµιουργήσει ελκυστικές εµπειρίες visual 
networking όπου η τεχνολογία ψηφιακού streaming video technology και η κοινωνική 
δικτύωση ενοποιούνται. ∆εν είναι ότι είσαι συνδεδεµένος. Πολλοί άνθρωποι παγκοσµίως 
είναι συνδεδεµένοι. Είναι τι κάνεις µε τη σύνδεση. Τώρα δίνουµε έµφαση στη διανοµή του 
επόµενου κύµατος εµπειριών των καταναλωτών όσον αφορά στη δικτύωση των πολυµέσων 
και στo visual networking», δήλωσε ο JT Taylor, Director of product marketing στη 
Scientific Atlanta, εταιρεία της Cisco. «Με το Internet Protocol Next-Generation Network 
(IPNGN), η Cisco µπορεί να βοηθήσει µε µοναδικό τρόπο τους χρήστες  να ανακαλύψουν 
περιεχόµενο, ανθρώπους και υπηρεσίες.» 
Το Cisco IP Services Gateway είναι µία συσκευή για οικιακή χρήση που συνδέεται εύκολα 
µε το PC µέσω Ethernet και µε ένα ψηφιακό set-top µέσω οµοαξονικού καλωδίου. Στη 
συνέχεια, το προϊόν είναι σε θέση να διαχειριστεί και να παρέχει, σε πολλαπλές συσκευές 
σε όλο το σπίτι, ποικιλία υπηρεσιών όπως γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενσύρµατη 
και ασύρµατη οικιακή δικτύωση, αποθήκευση αρχείων και δεδοµένων 
(συµπεριλαµβανοµένων video και µουσικής) µέσω του σκληρού δίσκου των 160 GB που 
διαθέτει, καθώς και υπηρεσίες τηλεφωνίας. 
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Σχετικά µε τη Cisco 

Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσµίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο 
οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά µε τη 
Cisco είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση www.cisco.com.  
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