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Lợi ích
• Tăng khả năng linh hoạt bằng 

việc nâng tầm hệ thống LAN của 
bạn vượt ra ngoài vùng có dây 
với thân máy mỏng và không gây 
tiếng ồn.

• Nâng cao trải nghiệm với hệ 
thống chuyển mạch tầm cỡ doanh 
nghiệp, chất lượng và khả năng 
hỗ trợ của Cisco Catalyst với một 
mức giá rất phù hợp.

• Giảm chi phí hoạt động bằng 
cách tinh giản hệ thống quản lý 
qua dây hoặc không dây và giảm 
bớt mức tiêu thụ năng lượng nhờ 
công nghệ Cisco EnergyWise®.

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960-L Series

Xây dựng cho bạn một hệ thống mạng tầm cỡ doanh nghiệp với giá trị và tính đơn giản
Thiết bị chuyển mạch Cisco® Catalyst® 2960-L Series là thiết bị chuyển 
mạch Gigabit Ethernet có cấu hình cố định, cung cấp khả năng truy cập 
Lớp 2 tầm cỡ doanh nghiệp cho các văn phòng chi nhánh, không gian 
làm việc thông thường và các ứng dụng ngoài vùng có dây.

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960-L nổi bật với:

• 8, 16, 24 hoặc 48 cổng Gigabit Ethernet với tính năng chuyển tiếp ở tốc 
độ đường truyền.

• 2 hoặc 4 liên kết tải lên Gigabit ở Hệ số Dạng nhỏ Có thể cắm (SFP).

• Hỗ trợ Power over Ethernet Plus (PoE+) (Cấp điện qua Ethernet) với 
mức điện năng lên tới 370 W.

• Hoạt động không cần quạt và nhiệt độ vận hành lên tới 55°C, phù hợp 
để triển khai bên ngoài vùng có dây.

• Thời gian trung bình giữa hai sự cố (MTBF) cao hơn do các thiết bị 
chuyển mạch này không có những bộ phận cơ khí chuyển động.

• Thiết bị có độ dày chưa đến 11,5 inch, phù hợp với không gian hẹp.

• Công suất tiêu thụ thấp hơn và các tính năng quản lý năng lượng nâng 
cao.

• Khả năng tiếp cận console RJ45 và USB giúp đơn giản hóa hoạt động.

• Giao diện người dùng web trực quan để quản lý và triển khai dễ dàng.

• Các tính năng của phần mềm Cisco IOS®.

• Bảo hành hữu hạn trọn đời nâng cao (E-LLW) mang đến tùy chọn thay 
thế phần cứng vào ngày làm việc tiếp theo.
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Tăng sức mạnh cho mạng của bạn, đơn giản hóa các hoạt 
động và cung cấp trải nghiệm tốt hơn trên thiết bị di động cho 
cả nhân viên và khách hàng của bạn – Tất cả với một mức giá 
rất phù hợp
Cisco Catalyst 2960-L Series Switches gói gọn tính năng PoE+ và các 
tính năng Lớp 2 cơ bản trong một thân máy mỏng và không cần quạt, 
điều này mang đến khả năng linh hoạt và giúp giảm bớt dây cáp ở những 
địa điểm có không gian hẹp hoặc nằm ngoài vùng có dây, như cửa hàng 
bán lẻ và chi nhánh văn phòng. 2960-L Series là sản phẩm lý tưởng cho 
các khách sạn hoặc công trình trường học có dưới 50 người dùng trên 
mỗi tầng, mang đến khả năng xác thực 802.1X cho các điểm truy cập. 
Được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động nhằm giảm bớt TCO, 2960-L 
Series giúp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động kinh doanh, cho phép 
triển khai không chạm trên WAN và có sẵn giao diện người dùng trên web 
để quản lý đơn giản.

Hãy mở rộng mạng có dây của bạn đến tận bàn làm việc và 
nâng cấp mạng Fast Ethernet đã lỗi thời ngay hôm nay
Số lượng người dùng thiết bị di động đã vượt quá khả năng xử lý của 
mạng Fast Ethernet kế thừa của bạn? Hãy đón nhận tính linh hoạt, tính 
đơn giản và chất lượng bạn cần trong thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 
2960-L Series.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.cisco.com/go/2960L.
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