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 مبّدالت بأسعار معقولة لتوصیل والتشغیل لشبكات األعمال الصغیرة

 النقاط الھامة
 میغابت في الثانیة للتطبیقات التي تحتاج إلى عرض النطاق الترددي الجائع 10/100/1000سرعات بأسعار معقولة تتراوح بین  ●

 المطلوبة المعلومات تكنولوجیا معرفة ولیس ،والتشغیل التوصیل ●

 منفًذا قابلة للتثبیت على سطح المكتب أو على حامل 24إلى  5طرز من  ●

 واألجھزة األخرى IPلتوفیر الطاقة لنقاط الوصول وھواتف  Ethernetالطاقة عبر نماذج  ●

 نظرة عامة على المنتج
ذا األمر الجدید یعد ھذه ھي أوقات التغییر غیر المسبوق للشركات الصغیرة. المستھلكون أكثر طلًبا من ذي قبل. تسارعت المعامالت عبر اإلنترنت. في حین أن ھ

من الشركات الصغیرة تسریع التطور الرقمي. وفي الوقت نفسھ، یتزاید توزیع الموظفین عبر المواقع البعیدة والمكاتب، ومن المرجح بمكافأة أعظم، فإنھ یتطلب أیًضا 
 وفي المكتب. وة عمل بعیدةأن یستمر ھذا االتجاه. أنت بحاجة إلى حل شبكة یوفر وصوالً سریًعا وموثوًقا إلى تطبیقات األعمال المھمة المستندة إلى السحابة عبر ق

. ُتعد مبّدالت التوصیل Cisco® Business 110أصبح بإمكانك اآلن الحصول على شبكة من فئة األعمال عالیة األداء مع المبّدالت غیر المدارة من سلسلة 
 ة والدعم المحدودین في مجال تكنولوجیا المعلومات.والتشغیل ھذه معقولة التكلفة مثالیة للمكاتب الصغیرة ومجموعات العمل واإلدارات والمكاتب المتنامیة ذات المعرف

 

، وھي عبارة عن مجموعة من المبّدالت بأسعار معقولة Cisco Businessغیر الُمدارة، جزًءا من حافظة شبكات  Cisco Business 110ُتعد مبّدالت سلسلة 
"جیجابت إیثرنت" لشبكة الشركات الصغیرة الخاصة بك. ُصممت ھذه المبّدالت، المتوفرة في طرازات سطح المكتب والتركیب  Gigabit Ethernetتوفر اتصال 

طلبات شبكة وھذا األمر من متعلى حامل، لتناسب أي شركة صغیرة مع احتیاجات الشبكة األساسیة كما أنھا ُمحّسنة لتوفیر استھالك الطاقة. فھي توفر االتصال القوي بال
) واكتشاف الحلقات وتشخیصات الكابالت، كل ھذا في مبدل یمكنك إعداده بنفسك في QoSشركتك، فضالً عن الموثوقیة المضافة مع میزات متقدمة مثل جودة الخدمة (

 للشركات الصغیرة الخاصة بك. Ciscoالموثوقیة المثبتة وحمایة االستثمار بالنسبة إلى حلول شبكات  Cisco Business 110دقائق. توفر مبّدالت سلسلة 

 المیزات
 حالً سھل االستخدام لشبكة الشركات الصغیرة الخاصة بك. فھي توفر: Cisco Business 110توفر مبّدالت سلسلة 

. یقوم كل منفذ مباشرة من الصندوق، مع إمكانیة التوصیل والتشغیل دون تكوین وتثبیت البرامج Cisco Business 110تعمل مبّدالت سلسلة  البساطة: ●
إن مبّدالت سلسلة مبدل بتعیین نفسھ بشكل مستقل للسرعة المثلى ویحدد ما إذا كان سیتم تشغیلھ في وضع اإلرسال مزدوج االتجاه أو نصف المزدوج تلقائًیا. 

Cisco Business 110 شبكتك على الفور.  ُمصممة أیًضا، كحل سیسكو المستند إلى المعاییر، الستیعاب جمیع األجھزة الموجودة في 

منفًذا، مما  24و 16و 8و 5، الُمصممة للمساحات المكتبیة الصغیرة، في تكوینات تصل إلى Cisco Business 110تتوفر مبّدالت سلسلة  النشر المرن: ●
أیًضا في كل من طرز سطح المكتب  Cisco Business 110یوفر المرونة النھائیة لحاالت االستخدام المختلفة وسیناریوھات النشر. تتوفر مبّدالت سلسلة 

غرفة المضغوط والطرز المثبتة على حامل. توفر طرز سطح المكتب خیاًرا للتثبیت على الحائط للتركیب الحذر تحت مكتب أو على جدار مكتب أو في 
 مل.مؤتمرات. ال تحتوي جمیع المبّدالت على مراوح، ولذلك فھي تعمل بسالسة وبشكل غیر مخفي في أي مساحة ع

األداء الذي تحتاجھ لتشغیل تطبیقات العمل، بما في ذلك التطبیقات السحابیة التي تتطلب  Cisco Business 110تقدم مبّدالت سلسلة الكفاءة العالیة:  ●
"جیجابت إیثرنت"،  Gigabit Ethernet. كما أنھا تدعم سرعات االستجابة بطیئةعرض نطاق ترددًیا مكّثًفا وخدمات الفیدیو، وتجنب الشبكات البطیئة و

 وتفتح مستوى جدیًدا من السعة واألداء في شبكة شركتك، وتتیح لك نقل الملفات الكبیرة في ثواٍن.



 

 ©2020 Cisco .10من  4صفحة  و/أو الشركات التابعة لھا. جمیع الحقوق محفوظة 

ُمصممة للمساعدة على الحفاظ على الطاقة من خالل تحسین استخدام الطاقة دون التأثیر  Cisco Business 110مبّدالت سلسلة  تقلیل تكالیف الطاقة: ●
)، والذي یقلل من IEEE 802.3azلى األداء، مما یحمي بیئتنا ویقلل من تكالیف الطاقة. باإلضافة إلى ذلك، تدعم معیار إیثرنت الموفر للطاقة (سلًبا ع

  استھالك الطاقة من خالل مراقبة مقدار حركة المرور على رابط نشط ووضع االرتباط في حالة السكون أثناء فترات الھدوء. 

الھاتفیة  IP. تعمل ھذه اإلمكانیة على تبسیط نشر خدمة PoEمع منافذ  Cisco Business 110تتوفر مبّدالت سلسلة ): POEیثرنت (الطاقة عبر اإل ●
. بل إیثرنت واحدواالتصاالت الالسلكیة ومراقبة الفیدیو وحلول إنترنت األشیاء األخرى من خالل السماح لنقاط النھایة شبكة االتصال ولك باالتصال عبر ك

اإلنترنت أو یمكنك االستفادة من تقنیات االتصاالت المتقدمة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، بدون حاجة إلى تركیب وحدات كھرباء منفصلة لھواتف بروتوكول 
 نقاط وصول السلكیة.

تشغیل تطبیقاتك بأقصى أداء. یعطي ذكاء  للتعامل مع حركة المرور المتقدمة للحفاظ على Ciscoتشتمل جمیع المبّدالت على میزات  التقنیات المتقدمة: ●
QoS  على العثور المتكامل في جمیع الطرز تلقائًیا األولویة للخدمات الحساسة للتأخیر مثل الصوت أو الفیدیو لتحسین أداء شبكتك. یساعد اكتشاف الحلقة

لمشكالت الكبیرة التي ستؤدي إلى تعطیل شبكتك. تساعد تشخیصات على الحلقات في الشبكة التي قد تكون قمت بإنشائھا عن طریق الخطأ، وبالتالي تجنب ا
ع على تحدید الكابالت على التعرف السریع على أخطاء ومشكالت كابالت الشبكة واستكشاف أخطائھا وإصالحھا. یعمل تحویل إعادة التوجیھ والتخزین السری

 یزات تلقائًیا، بدون الحاجة إلى إدارة أو تكوین.الحزم التالفة ومنعھا من المرور عبر الشبكة. ُتشغل جمیع ھذه الم

. تم اختبار الحل بدقة شدیدة للتأكد من التشغیل Ciscoالموثوقیة الفائقة التي تتوقعھا من مبدل  Cisco Business 110توفر مبّدالت سلسلة  راحة البال: ●
 ى الحیاة راحة البال.األمثل واألداء. وباإلضافة إلى ذلك، یوفر الضمان المحدود على األجھزة مد

 المواصفات
 .Cisco 110المواصفات ومحتویات الحزمة والحد األدنى من متطلبات سلسلة  1یسرد الجدول 

 Cisco Business 110مواصفات مبّدالت سلسلة  .1 الجدول

 الوصف المواصفات

 األداء

 معدل إعادة توجیھ والقدرة على التحویل

جمیع المبّدالت ھي سرعة سلكیة وغیر 
 للحظرقابلة 

السعة بالمالیین من الحزم في الثانیة  الطراز
)mpps میغابت في الثانیة" (الحزم" (

 بایت) 64

القدرة على التحویل جیجابت في الثانیة 
 (جیجابت في الثانیة)

CBS110-5T-D 7.4 جیجابت في الثانیة 10 میغابت في الثانیة 

CBS110-8T-D 11.9 الثانیةجیجابت في  16 میغابت في الثانیة 

CBS110-8PP-D 11.9 جیجابت في الثانیة 16 میغابت في الثانیة 

CBS110-16T 23.8 جیجابت في الثانیة 32 میغابت في الثانیة 

CBS110-16PP 23.8 جیجابت في الثانیة 32 میغابت في الثانیة 

CBS110-24T 35.7 جیجابت في الثانیة 48 میغابت في الثانیة 

CBS110-24PP 35.7 جیجابت في الثانیة 48 میغابت في الثانیة 

 عام

 منع حجب رأس الخط )HOLحجب رأس الخط (

 CBS110-5T-Dكیلو بایت" من العناوین لـ  MAC 2K "2جدول 

8K "8 األخرى الطرز لجمیع كیلو بایت" من العناوین 

 بایت 9216 إطار جامبو 
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 الوصف المواصفات

 )WRRقوائم انتظار لألجھزة، وإنشاء قوائم االنتظار تبًعا لألولویة وجولة روبن المرجحة ( 4، و802.1pاستناًدا إلى أولویة  )QoSجودة الخدمة (

 یساعد على العثور على الحلقات في الشبكة لتجنب التدفق المفاجئ للبث اكتشاف الحلقة

 سرعة تحدید واستكشاف أخطاء كابل الشبكة و/أو قصورھا وإصالحھا  كابالت التشخیص

 MDI (MDI-X() وكابل التوصیل العكسي MDIواجھة المستندات المتعددة ( واجھة تعتمد على الوسائط

، وجیجابت إیثرنت IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet، وإیثرنت سریع IEEE 802.3 10BASE-Tإیثرنت  المعاییر
IEEE 802.3ab 1000BASE-T وجیجابت إیثرنت ،IEEE 802.3z التدفق ، والتحكم فيIEEE 802.3x 802.1، وأولویةp ،

 "الطاقة عبر اإلیثرنت"  Power over Ethernet، و802.3afوإیثرنت موفر للطاقة، و

 األجھزة

 + RJ-45مجموعة منافذ ( RJ-45منافذ  إجمالي منافذ النظام اسم الطراز المنافذ
Small Form-factor 

Pluggable [SFP]) 

CBS110-5T-D 5  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  5
"Gigabit Ethernet" 

– 

CBS110-8T-D 8  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  8
"Gigabit Ethernet" 

– 

CBS110-8PP-D 8  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  8
"Gigabit Ethernet" 

– 

CBS110-16T 16  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  16
"Gigabit Ethernet" 

– 

CBS110-16PP 16  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  16
"Gigabit Ethernet" 

– 

CBS110-24T 24  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  24
"Gigabit Ethernet" 

2 SFP  جیجابت  2(مجموعة مع
 ")Gigabit Ethernetإیثرنت "

CBS110-24PP 24  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  24
"Gigabit Ethernet" 

2 SFP  جیجابت  2(مجموعة مع
 ")Gigabit Ethernetإیثرنت "

Power over Ethernet (PoE) 
802.3af 

 PoEعدد المنافذ التي تدعم  PoEطاقة مخصصة لـ  الطراز

CBS110-8PP-D 32W 4 

CBS110-16PP 64W 8 

CBS110-24PP 100W 12 

 ،.PoEالحد األقصى من  *، Gigabit ،* PoEالطاقة، االرتباط/النشاط (تشخیصات الكابل، اكتشاف الحلقة)،  لمبات البیان
 إذا كان موجوًدا*

 أو أفضل منھا 5eالفئة  نوع الكابالت

 التثبیت على سطح المكتب أو على حائط أو على حامل خیارات التركیب

 Kensingtonفتحة قفل  قفل األمان المادي
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 الوصف المواصفات

  CBS110-16T ،CBS110-16PPمیجابایت لـ 16 (الذاكرة المؤقتة) Flashذاكرة 

  CBS110-24T،CBS110-24PPمیجابایت لـ  8

 CBS110-24PPو CBS110-24Tو CBS110-16PPو CBS110-16Tمیغاھرتز لـ  400إیھ.آر.إم  )CPUوحدة المعالجة المركزیة (

 CBS110-16T ،CBS110-16PPمیجابایت لـ  CPU 128ذاكرة 

 CBS110-24T ،CBS110-24PPمیجابایت لـ  64

 Packetالمخزن المؤقت للحزمة 
buffer 

 المخازن المؤقتة دینامیكًیا:ُتجمع جمیع األرقام عبر جمیع المنافذ حیث یتم مشاركة 

 مخزن الحزم المؤقت اسم الطراز

CBS110-5T-D 1 میجابت 

CBS110-8T-D 2 میجابت 

CBS110-8PP-D 2 میجابت 

CBS110-16T 2 میجابت 

CBS110-16PP 2 میجابت 

CBS110-24T 2 میجابت 

CBS110-24PP 2 میجابت 

 أقصى مسافة السرعة الوسائط (وحدة تخزین السلعة) SKU المدعومة SFPوحدات 

MGBSX1 م 500 میجابت/ثانیة 1000 األلیاف متعددة األوضاع 

MGBLX1 كم 10 میجابت/ثانیة 1000 األلیاف أحادیة الوضع 

MGBLH1 كم 40 میجابت/ثانیة 1000 األلیاف أحادیة الوضع 

 م 100 میجابت/ثانیة 5e 1000الكابل الثنائي المجدول  میجابت 1

 معطیات بیئیة

 أبعاد الوحدة 
 ارتفاع) xعمق  x (عرض

 أبعاد الوحدة اسم الطراز

CBS110-5T-D 110  ×75  ×30 ) بوصة) 1.18×  2.95×  433مم 

CBS110-8T-D 160  ×104  ×30 ) بوصة) 1.18×  4.07×  6.30مم 

CBS110-8PP-D 160  ×129  ×30 ) بوصة) 1.18×  5.06×  6.30مم 

CBS110-16T 279  ×170  ×44 ) بوصة) 1.73×  6.7×  11مم 

CBS110-16PP 279  ×170  ×44 ) بوصة) 1.73×  6.7×  11مم 

CBS110-24T 279  ×170  ×44 ) بوصة) 1.73×  6.7×  11مم 

CBS110-24PP 440  ×203  ×44 ) بوصة) 1.73×  7.97×  17.32مم 
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 الوصف المواصفات

 وزن الوحدة اسم الطراز وزن الوحدة

CBS110-5T-D 0.23 ) رطل) 0.52كجم 

CBS110-8T-D 0.43 ) رطل) 0.94كجم 

CBS110-8PP-D 0.55 ) رطل) 1.2كجم 

CBS110-16T 0.97 ) رطل) 2.14كجم 

CBS110-16PP 1.30 ) رطل) 2.87كجم 

CBS110-24T 1.56 ) أرطال) 3.43كجم 

CBS110-24PP 2.98 ) أرطال) 6.57كجم 

 أمبیر 1.0فولت،  12: تیار مستمر CBS110-5T-D، CBS110-8T-D الطاقة

CBS110-8PP-D أمبیر 1.25فولت،  48: تیار مستمر 

CBS110-16T،CBS110-16PP ،CBS110-24T ،CBS110-24PP : 110-240  ،ھرتز، داخلي،  60-50فولت تیار متردد
 عالمي

استھالك الطاقة (باستخدام  طاقة النظاماستھالك  الطراز استھالك الطاقة (أسوأ الحاالت)
PoE( 

التشتت الحراري (وحدة حراریة 
 "/ساعة)BTUبریطانیة "

CBS110-5T-D 110 =وات 2.74فولت 

 وات 2.69فولت= 220

 9.34 غیر متوفر

CBS110-8T-D 110 =وات 4.09فولت 

 وات 4.13فولت= 220

 14.09 غیر متوفر

CBS110-8PP-D 110 =وات 5.1فولت 

 وات 5.29فولت= 220

 وات 38.02فولت= 110

 وات 38.2فولت= 220

130.34 

CBS110-16T 110 =وات 11.33فولت 

 وات 11.53فولت= 220

 39.34 غیر متوفر

CBS110-16PP 110 =وات 11.16فولت 

 وات 11.41فولت= 220

 وات 80.28فولت= 110

 وات 80.38فولت= 220

274.27 

CBS110-24T 110 =وات 16.3فولت 

 وات 16.34فولت=220

 55.75 غیر متوفر

CBS110-24PP 110 =وات 17.21فولت 

 وات 17.29فولت= 220

 وات 135.67فولت= 110

 وات 133.82فولت= 220

462.93 

 على جمیع منافذ جیجابت إیثرنت النحاسیة IEEE 802.3azتدعم  أخضر (كفاءة الطاقة)

 الفیدرالیة االتصاالت لجنة عالمة)، عالمة سي إي، CSA 22.2، رابطة المعاییر الكندیة (UL" (UL 60950)" معامل اندر رایتر االمتثال/الشھادات
 *B، معتمد من لجنة االتصاالت الفیدرالیة الفئة A الفئة) 47 الشحن وأجرة تكلفة( 15 للمطابقة

 تحدید الطرز*
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 الوصف المواصفات

 درجة مئویة) 40درجة إلى  0درجة فھرنھایت ( 104درجة إلى  32 درجة حرارة التشغیل

 درجة مئویة) 70درجة إلى  20–درجة فھرنھایت ( 158درجات إلى  4– درجة حرارة التخزین

 %، نسبي، بدون تكاثف90% إلى 10 رطوبة العملیة

 %، نسبیة، بدون تكاثف90% إلى 5 رطوبة التخزین

الضوضاء الصوتیة ومتوسط الوقت بین 
 )MTBF( اإلخفاقات

الضوضاء الصوتیة ومتوسط  الضوضاء الصوتیة (العدد)المروحة  اسم الطراز
 25الوقت بین اإلخفاقات عند 

 درجة مئویة (ساعات)

CBS110-5T-D 4,243,002 غیر متوفر بال مروحة 

CBS110-8T-D 2,066,844 غیر متوفر بال مروحة 

CBS110-8PP-D 465,437 غیر متوفر بال مروحة 

CBS110-16T 2,685,092 غیر متوفر بال مروحة 

CBS110-16PP 1,971,811 غیر متوفر بال مروحة 

CBS110-24T 524,296 غیر متوفر بال مروحة 

CBS110-24PP 340,703 غیر متوفر بال مروحة 

 محدود مدى الحیاة الضمان

 محتویات العبوة

 Cisco Business 110مبدل سلسلة  ●

 سلك طاقة أو مبدل ●

 دلیل البدء السریع ●

 تركیب طقم ●

 الحد األدنى من المتطلبات

 "802.3ab "Gigabit Ethernetأو جیجابت إیثرنت  "802.3u "Fast Ethernetأو اإلیثرنت السریع  802.3األجھزة التي تدعم اإلیثرنت  ●

 أو كابل إیثرنت أفضل 5eكابل  ●

 بطاقة واجھة الشبكة لكل كمبیوتر ●

 معلومات الطلب
 .Cisco Business 110الت غیر المدارة من سلسلة معلومات عن طلبات المبدّ  2یقدم الجدول 

 Cisco Business 110طلب معلومات مبّدالت غیر مدارة من سلسلة  .2 الجدول

 الوصف رقم معرف طلب المنتج اسم الطراز

 Gigabit Ethernetتقنیة 

CBS110-5T-D CBS110-5T-D-xx ● 5  10/100/1000منافذ 
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 الوصف رقم معرف طلب المنتج اسم الطراز

CBS110-8T-D CBS110-8T-D-xx ● 8  10/100/1000منافذ 

CBS110-8PP-D CBS110-8PP-D-xx ● 8  لدعم  4( 10/100/1000منافذPoE  وات) 32بمیزانیة طاقة 

CBS110-16T CBS110-16T-xx ● 16  10/100/1000منفًذا 

CBS110-16PP CBS110-16PP-xx ● 16  لدعم  8( 10/100/1000منفًذاPoE  وات) 64بمیزانیة طاقة 

CBS110-24T CBS110-24T-xx ● 24  10/100/1000منفًذا 

 )10/100/1000(مجموعة مع منفذي  SFPجیجابت  2 ●

CBS110-24PP CBS110-24PP-xx ● 24  منفًذا لدعم  12( 10/100/1000منفًذاPoE  وات) 100بمیزانیة طاقة 

 )10/100/1000(مجموعة مع منفذي  SFPجیجابت  2 ●

 واحدة، مع منفذ واحد نشط في كل مرة.  Gigabit Ethernet" SFP"وفتحة جیجابت إیثرنت  10/100/1000تحتوي كل مجموعة منافذ على منفذ إیثرنت نحاسي 

 3. ُیرجى الرجوع إلى الجدول CBS110-8T-D-NAللوالیات المتحدة ھو  CBS110-8T-Dالكامل من  PIDفي رقم معّرف طلب المنتج الحقة خاصة ببلد/منطقة. على سبیل المثال،  xx-ُتعد عالمة 
 للحصول على الحقة الستخدامھا في بلدك/منطقتك.

 الحقة البلد/المنطقة لرقم معّرف طلب المنتج .3 الجدول

 البلد/المنطقة الحقة

-NA الوالیات المتحدة األمریكیة، وكندا، والمكسیك، وكولومبیا، وتشیلي، وبقیة أمریكا الالتینیة 

-BR البرازیل 

-AR األرجنتین 

-EU  األوروبیة، سویسرا، تركیا، روسیا، أوكرانیا، إسرائیل، اإلمارات العربیة المتحدة، مصر، جنوب أفریقیا، إندونیسیا، الفلبین، فیتنام، المنطقة االقتصادیة
 كوریا تایالند،

-UK المملكة المتحدة، المملكة العربیة السعودیة، قطر، الكویت، سنغافورة، ھونغ كونغ، مالیزیا 

-AU أسترالیا، نیوزیلندا 

-CN الصین 

-IN الھند 

-JP الیابان 

-KR كوریا 

، وفًقا لنماذج المنتجات. KR-أو  EU-النسبة لكوریا، سیتم استخدام الحقة قد تتوفر المنتجات أیًضا في البلدان أو المناطق غیر المدرجة أعاله. ال یتم تقدیم جمیع طرازات المنتجات في جمیع البلدان/المناطق. ب
 للحصول على المزید من التفاصیل. Cisco partnerالمحلي أو  Ciscoُیرجى التشاور مع ممثل مبیعات 

  Cisco Small Businessالمحدود مدى الحیاة لمنتجات  Ciscoضمان 
على  Ciscoھذا مع ضمان محدود مدى الحیاة على األجھزة. تتوفر شروط ضمان المنتج والمعلومات األخرى المطبقة على منتجات  Cisco Businessیأتي منتج 

https://www.cisco.com/go/warranty .

https://www.cisco.com/go/warranty
https://www.cisco.com/go/warranty
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 Ciscoاالستدامة البیئیة الخاصة بـ 
فیما یخص عملیاتنا ومنتجاتنا وحلولنا وعملیاتنا الممتدة أو سلسلة التورید في قسم  Ciscoیتم توفیر معلومات حول سیاسات ومبادرات االستدامة البیئیة لشركة 

 .Cisco) لـ CSR( المسؤولیة االجتماعیة للشركات"االستدامة البیئیة" الخاص بتقریر 

ة للشركات) في جتماعیتتوفر روابط مرجعیة لمعلومات حول موضوعات االستدامة البیئیة الرئیسیة (المذكورة في قسم "االستدامة البیئیة" من تقریر المسؤولیة اال
 الجدول التالي:

 المرجع موضوع االستدامة

 المواد معلومات عن قوانین ولوائح محتوى مادة المنتج

 WEEEاالمتثال  اإللكترونیة، بما في ذلك المنتجات والبطاریات والتغلیفمعلومات عن قوانین ولوائح النفایات 

أو تضمن أنھا كاملة أو دقیقة أو محدثة. ھذه  Ciscoقط. قد ال تعكس أحدث التطورات القانونیة، وال تقر بتوفیر بیانات التغلیف لألغراض المعلوماتیة ف Ciscoتقوم 
 المعلومات قابلة للتغییر بدون إشعار.

Cisco Capital 
 حلول الدفع المرنة التي تساعدتك على تحقیق أھدافك

الحصول على التكنولوجیا المناسبة لتحقیق أھدافك وتمكین تحول األعمال ومساعدتك على البقاء في المنافسة. یمكننا مساعدتك على تقلیل  Cisco Capitalتسھل 
اء األجھزة، دولة، یمكن لحلول الدفع المرنة التي نقدمھا مساعدتك في اقتن 100إجمالي تكلفة الملكیة، والحفاظ على رأس المال، وتسریع النمو. في أكثر من 

 .معرفة المزیدوالبرامج، والخدمات وأجھزة الطرف الثالث التكمیلیة عن طریق مدفوعات سھلة ومتوقعة. 

 للحصول على المزید من المعلومات
، تفضل بزیارة: Cisco Business 110للحصول على المزید من المعلومات حول مبّدالت سلسلة 

switches/index.html-unmanaged-series-110-https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/business . 
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