
 

 

 

 

 

Comunicado de Imprensa 

Oeiras, 16 de Setembro de 2009 

 

Cisco duplica densidade do melhor Router do mercado 
Cisco Aggregation Services Router 9000 optimizado para aplicações de vídeo e 

Internet móvel para se adaptar à “era do Zettabyte” 
 
A Cisco anunciou que duplicou a densidade do router Cisco® Aggregation Services Router 9000 

Series. Este passo destaca a posição de liderança da plataforma, como o router de maior 

capacidade, o que lhe permite ter a maior densidade do mercado. 

  

A Cisco introduziu um novo slot para cartas 16x10 Gigabit Ethernet (10GE), que fornecem 

mais de 100 Gbps, o módulo mais rápido disponível no mercado. Em combinação com a 

capacidade inerente do Cisco ASR 9000, a carta 10GE da Cisco permite a liderança da 

plataforma em termos de densidade e expansão. Ao contrário de outras ofertas competitivas, 

que estão limitadas até 50G por slot, a nova carta 10GE da Cisco demonstra o valor do único 

sistema no mercado que tem capacidade de até 400G por slot. 

 

A utilização de vídeo e Internet móvel está a crescer exponencialmente. Prevê-se que em 

2013, a soma de todas as formas de vídeo, tais como, TV, video on demand (VOD), vídeo na 

Internet, e de peer-to-peer exceda os 90 por cento do tráfego de consumo global, de acordo 

com o Cisco Visual Networking Index. Para ir ao encontro desta necessidade, o ASR 9000 da 

Cisco continua a acrescentar funcionalidades especificamente desenhadas para ajudar os 

operadores a assegurar as necessidades actuais e futuras. 

 

O ASR 9000 da Cisco, faz parte da Cisco IP Next-Generation Network (IP NGN) Carrier Ethernet 

Design, e permite aos operadores expandir os serviços actuais e adicionar rapidamente novos 

serviços. 
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Factores chave:  
• Expansão do crescimento da internet móvel e vídeo 
• Desenhado para ser mais eficiente e poupar energia 
• Experiência de video Nonstop.  
• Redução total de custos de serviços móveis de 3G  e 4G 

 

Sobre a Cisco 

A Cisco é a companhia líder mundial em redes para Internet. As soluções de rede da Cisco baseadas no 

protocolo da Internet (IP) são a base da maioria das redes empresariais, educacionais e da 

administração pública, assim como de operadores fixos, móveis e cabo. A Cisco disponibiliza a mais 

vasta linha de soluções para o transporte de dados, voz e vídeo em todo o mundo. A Cisco é o poder da 

rede. Aqui e agora! 

Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt 
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