เอกสารขอมูล

Cisco 90 Series Unmanged สวิตช
ธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco
สวิตชใชงานงายในราคาที่คุณเปนเจาของไดสําหรับเครือขายธุรกิจขนาดเล็ก โดยไมตอง
กําหนดคาใดๆ
เพื่อการรักษาความเปนเลิศในธุรกิจของคุณ สํานักงานของคุณจําเปนตองดําเนินงานอยางราบรื่นเสมอ
ซึ่งในปจจุบันหมายความวาคุณตองมีเครือขายที่เชื่อถือไดสูงที่ทําหนาที่เชื่อมตอคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร และอุปกรณสํานักงานอื่นๆ หากธุรกิจของคุณเปนเหมือนบริษัทขนาดเล็ก
สวนใหญ คุณยอมไมมีพนักงานไอทีที่จะติดตั้งเครือขายใหกับคุณ แตในตอนนี้ ดวย Unmanaged สวิตช
Cisco® 90 Series คุณสามารถมีเครือขายสํานักงานประสิทธิภาพสูงที่ทํางานไดทันทีที่แกะกลอง
Unmanaged สวิตช Cisco 90 Series ทําหนาที่เชื่อมตอเครือขายพื้นฐานสําหรับธุรกิจขนาดเล็กอยาง
เชื่อถือไดและไมยุงยาก สวิตชเหลานี้มีคุณสมบัติที่สําคัญทั้งหมด พรอมความสามารถในการขยายระบบ
เพิ่มเติม และการปกปองการลงทุนที่คุณคาดหวังจาก Cisco โดยไมตองใชซอฟตแวรติดตั้งและไมตอง
กําหนดคาใดๆ เพียงแคเสียบปลั๊ก จากนั้นเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับอุปกรณดําเนินธุรกิจอื่นๆ
แลวลงมือทํางาน

Cisco 90 Series Unmanaged Switches
Unmanaged สวิตช Cisco 90 Series (รูปที่ 1) หนึ่งในโซลูชันเครือขายธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco เปน
ชุดสวิตชที่ไมมีการจัดการซึ่งใหการเชื่อมตอฟาสตอีเทอรเน็ตและและกิกะบิตอีเทอรเน็ตแบบความเร็ว
สาย เพื่อเชื่อมตอสํานักงานธุรกิจขนาดเล็กของคุณ สวิตชเหลานี้มีทั้งแบบตั้งโตะและตูแร็ค ซึ่งออกแบบ
มาเพื่อใหเหมาะกับทุกพื้นที่ของสํานักงานที่มีความตองการเครือขายพื้นฐาน และเพื่อการประหยัด
พลังงานสูงสุด อุปกรณเหลานี้ใชพลังงานนอยลงและมอบการเชื่อมตอที่ทนทานและเชื่อถือไดตามที่
ธุรกิจของคุณตองการ อีกทั้งยังสนับสนุนคุณสมบัติขั้นสูง เชน คุณภาพการบริการ (QoS) ไดอยางครบ
เครื่องในสวิตชที่คุณสามารถติดตั้งไดเองในเวลาไมกี่นาที สวิตช Cisco 90 Series เปนโซลูชันเครือขาย
สําหรับธุรกิจในราคาที่คุณเปนเจาของได ซึ่งมอบความนาเชื่อถือและการปกปองการลงทุนของโซลูชัน
ระบบเครือขาย Cisco ใหแกธุรกิจขนาดเล็กของคุณ
รูปที่ 1.

Cisco 90 Series Unmanaged Switches
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คุณสมบัติและประโยชน
สวิตช Cisco 90 Series เปนโซลูชันที่ใชงานงายเพื่อเครือขายธุรกิจขนาดเล็กของคุณ ซึ่งมีคุณสมบัติ
●

ใชงานงาย: สวิตช Cisco 90 Series ทํางานไดทน
ั ทีทแ
่ี กะกลอง โดยไมตอ
 งติดตัง้ ซอฟตแวรและไมตอ
 งกําหนดคา
ใดๆ แตละพอรตของสวิตชปรับใหมค
ี วามเร็วสูงสุดเองโดยอิสระและกําหนดการทํางานในโหมดสือ
่ สารสองทางครึง่
อัตรา (half-duplex) หรือโหมดเต็มอัตรา (full-duplex) โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ สวิตช Cisco 90 Series ยังเปน
โซลูชัน Cisco ทีส
่ รางตามมาตรฐานซึง่ ออกแบบมาเพือ
่ ปรับใหเขากับอุปกรณทก
ุ ชนิดในเครือขายของคุณ ไดแก

◦ การสนับสนุนอุปกรณชนิด 10 เมกะบิตตอวินาที (Mbps), 100 Mbps, และสูงสุด 1 กิกะบิตตอวินาที (1000
Mbps) ในเครือขายเดียวกัน

◦ การตรวจพบสายเคเบิลโดยอัตโนมัติ คุณจึงไมตอ
 งกังวลวาจะใชสายเคเบิลผิดประเภท
◦ ความเขากันไดกับอุปกรณเครือขายจากผูจัดจําหนายรายอื่นๆ
●

ติดตัง
้ งายดาย: สวิตช Cisco 90 Series ออกแบบมาเพื่อพื้นที่สํานักงานขนาดเล็ก โดยมีทั้งแบบตั้งโตะขนาด
กะทัดรัดและตูแ
 ร็ค สวิตชแบบตัง้ โตะสามารถติดผนังไดเพือ
่ การติดตัง้ เรียบงายใตโตะหรือบนผนังหองในสํานักงาน
หรือหองประชุม

●

ประสิทธิภาพสูง: สวิตช Cisco 90 Series มอบประสิทธิภาพทีค
่ ณ
ุ ตองการในการเรียกใชแอพพลิเคชันทางธุรกิจ
ของคุณ (รวมถึงบริการวิดีโอที่ใชแบนดวิดธจํานวนมาก) ตลอดจนหลีกเลีย
่ งเครือขายทีช
่ า อืดอาด อุปกรณน้ี
สนับสนุนความเร็วแบบกิกะบิตอีเทอรเน็ต จึงเผยความสามารถและประสิทธิภาพระดับใหมในเครือขายธุรกิจของคุณ
และชวยถายโอนไฟลขนาดใหญในเวลาไมกี่วินาที

●

ตนทุนดานพลังงานลดลง: สวิตช Cisco 90 Series ออกแบบมาเพือ
่ ชวยประหยัดพลังงานโดยใชพลังงานใหเกิด
ประโยชนสงู สุดโดยไมลดทอนประสิทธิภาพการทํางาน จึงเปนการปกปองสิง่ แวดลอมและลดตนทุนดานพลังงาน
ของคุณ นอกจากนีย
้ งั สนับสนุนมาตรฐานอีเทอรเน็ตแบบประหยัดพลังงาน (IEEE 802.3az) ซึ่งลดการใชพลังงาน
โดยการตรวจสอบปริมาณการใชงานบนลิงกทใ่ี ชงานอยู และกําหนดลิงกใหอยูใ นสถานะพักใชงานขณะทีไ
่ มมก
ี ารใช
งาน สวิตชทั้งหมดไมมีพัดลม จึงทํางานเงียบไมเปนที่สังเกต และลดตนทุนดานพลังงานในขณะเดียวกัน

●

สนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง: สวิตชทง้ั หมดมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารจัดการปริมาณการใชงานของ Cisco แบบขั้นสูง เพื่อให
แอพพลิเคชันของคุณทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ความสามารถดาน QoS แบบเบ็ดเสร็จในสวิตชทก
ุ รนทํา
หนาที่จัดลําดับความสําคัญของบริการที่ไวตอการหนวงเวลา เชน เสียงหรือวิดีโอ โดยอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครือขายของคุณ การสวิตชชง่ิ แบบเก็บและสงตอทีร่ วดเร็วชวยระบุแพ็คเก็ตทีเ่ สียหายและปองกันการ
สงตอในเครือขาย คุณสมบัตท
ิ ง้ั หมดนีท
้ าํ งานไดโดยอัตโนมัติ โดยไมตอ
 งจัดการหรือกําหนดคาใดๆ

●

อุน
 ใจได: สวิตช Cisco 90 Series เชื่อถือไดเต็มที่อยางที่คุณคาดหวังจากสวิตชของ Cisco โซลูชันนี้ไดรับการ
ทดสอบอยางเขมงวดเพือ
่ รับประกันชวงเวลาทํางานและประสิทธิภาพสูงสุด

การรับประกันตลอดชีพแบบจํากัดของ Cisco
ผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco มอบการรับประกันฮารดแวรตลอดชีพแบบจํากัด โดยสามารถ
สงคืนโรงงานเพือ
่ เปลีย
่ นใหมและรับประกันแบบจํากัด 1 ปสําหรับพัดลมและแหลงจายไฟ นอกจากนี้ Cisco
ยังนําเสนอการอัพเดตแอพพลิเคชันซอฟตแวรเพื่อแกไขบั๊ก พรอมการสนับสนุนดานเทคนิคทางโทรศัพท
และการสนทนาออนไลน โดยไมเสียคาใชจายตลอด 12 เดือนแรกหลังจากวันที่ซื้อ ดาวนโหลดการอัพเดต
ซอฟตแวรไดที่ www.cisco.com/go/smallbiz
อานขอกําหนดการรับประกันผลิตภัณฑและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Cisco ไดที่
www.cisco.com/go/warranty
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บริการและการสนับสนุนระดับโลก
สวิตช Cisco 90 Series มาพรอมกับบริการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco จึงครอบคลุมบริการที่ชวยให
คุณอุนใจในราคาที่คุณจายได บริการแบบสมัครสมาชิกนี้ชวยใหคุณปกปองการลงทุนของบริษัทและไดรับ
คุณคาสูงสุดจากผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco บริการที่ครอบคลุมจาก Cisco ไดรับการ
สนับสนุนจากคูคาที่คุณวางใจได โดยมีการอัพเดตซอฟตแวรและเขาถึงศูนยสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กของ
Cisco และครอบคลุมบริการดานเทคนิคเปนเวลาสามป
ผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco ไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในศูนยสนับสนุนธุรกิจขนาด
เล็กของ Cisco (ซึ่งเปนแหลงขอมูลเฉพาะสําหรับลูกคาและเครือขายแบบธุรกิจขนาดเล็ก) ที่ตั้งอยูทั่วโลก
ซึ่งผานการฝกอบรมโดยเฉพาะเพื่อรองรับความตองการของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขาถึงขอมูลดาน
เทคนิคและผลิตภัณฑที่ครอบคลุมผานชุมชนสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco ซึ่งเปนฟอรัมออนไลนที่
ชวยใหคุณรวมมือกับเพื่อนรวมวงการ และติดตอผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคของ Cisco เพือ
่ ขอขอมูลการ
สนับสนุน
ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑสําหรับสวิตชที่ไมมีการจัดการ Cisco 90 Series
ตารางที่ 1.

ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ

คุณสมบัติ

คําอธิบาย

ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการสวิตชชิ่ง

SF90D-05: 0.80 Gbps
SF90D-08: 1.6 Gbps
SF90D-16: 3.2 Gbps
SF90-24: 4.8 Gbps
SG90D-05: 10 Gbps
SG90D-08: 16 Gbps
SG92-16: 32 Gbps
SG92-24: 48 Gbps

ความสามารถในการสงตอ

อัตราการสงตอในหนวยลานแพ็คเก็ตตอวินาที (mpps) (อิงตามแพ็คเก็ต 64 ไบต):
SF90D-05: 0.74 Gbps
SF90D-08: 1.4. mpps
SF90D-16: 1.4 mpps
SF90-24: 3.6 mpps
SG90D-05: 7.4mpps
SG90D-08: 11.9 mpps
SG92-16: 23.8 mpps
SG92-24: 35.7 mpps

การสวิตชชิ่งเลเยอร 2
การบล็อกแบบหัวแถว (HOL)

การปองกันการบล็อกแบบ HOL

จัมโบเฟรม

9216 ไบต

คุณภาพการบริการ (QoS)
ระดับของลําดับความสําคัญ

คิวฮารดแวร 4 คิว

การจัดกําหนดการ

การจัดคิวลําดับความสําคัญและการวนรอบแบบถวงน้ําหนัก (WRR)

ระดับการบริการ

ตามลําดับความสําคัญ 802.1p

ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ
พอรต

SF90D-05: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 5 ตัวสําหรับ 10BASE-T/100BASE-TX
SF90D-08: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 8 ตัวสําหรับ 10BASE-T/100BASE-TX
SF90D-16: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 16 ตัวสําหรับ 10BASE-T/100BASE-TX
SF90-24: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 24 ตัวสําหรับ 10BASE-T/100BASE-TX
SG90D-05: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 5 ตัวสําหรับพอรต 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
SG90D-08: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 8 ตัวสําหรับพอรต 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ทุกหนวย: อินเทอรเฟซที่ขึ้นกับสื่อ (MDI) แบบอัตโนมัติ และครอสโอเวอร MDI
(MDI-X) พอรตที่มีการจัดการอัตโนมัติสําหรับการเชื่อมตออุปกรณชนิด 10-, 100-, 1000- Mbps
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คุณสมบัติ

คําอธิบาย

ชนิดของสายเคเบิล

แนะนําใหใชสายคูบิดเกลียวแบบไมมีฉนวนหุม (UTP) หมวดที่ 5 หรือดีกวาสําหรับ 10BASE-T/100BASE-TX;
1000BASE-T

ไฟ LED

ระบบ/PWR, ลิงก/กิจกรรม, 100M,* กิกะบิต,*

มาตรฐาน

อีเทอรเน็ต 802.3 10BASE-T
ฟาสตอีเทอรเน็ต 802.3u 100BASE-TX
กิกะบิตอีเทอรเน็ต 802.3ab 1000BASE-T
กิกะบิตอีเทอรเน็ต 802.3z
ระบบควบคุมการรับสงขอมูล 802.3x
ลําดับความสําคัญ 802.1p
802.3az, อีเทอรเน็ตแบบประหยัดพลังงาน

คุณสมบัตภ
ิ ายนอก
ขนาด

SF90D-05: 4.33 x 1.8 x 2.95 นิ้ว (110 x 30 x 75 มม.)

กวาง x สูง x ลึก

SF90D-08: 6.2 x 1.18 x 3.5 นิ้ว (160 x 30 x 90 มม.)
SF90D-16: 6.2 x 1.71 x 3.5 นิ้ว (160 x 43.5 x 90 มม.)
SF90-24: 11 x 1.75 x 6.7 นิ้ว (279.4 x 44.5 x 170 มม.)
SG90D-05: 4.33 x 1.18 x 3.93 นิ้ว (110 x 30 x 100 มม.)
SG90D-08: 6.2 x 1.18 x 5.05 นิ้ว (160 x 30 x 128.5 มม.)
SG92-16: 11x 4.33x 1.02 นิ้ว (279.4 x 110 x 26 มม.)
SG92-24: 11x 4.33x 1.02 นิ้ว (279.4 x 110 x 26 มม.)

น้ําหนักอุปกรณ

SF90D-05: 0.53 ปอนด (0.24 กก.)
SF90D-08: 1.4 ปอนด (0.625 กก.)
SF90D-16: 0.99 ปอนด (0.45 กก.)
SF90-24: 2.8 ปอนด (1.27 กก.)
SG90D-05: 0.35 ปอนด (0.16 กก.)
SG90D-08: 0.46 ปอนด (0.21 กก.)
SG92-16: 1.71 ปอนด (0.78 กก.)
SG92-24: 3.14 ปอนด (1.425 กก.)

กําลังไฟ

SF90D-05: DC 12 โวลต, 500 มิลลิแอมป
SF90D-08: DC 12 โวลต, 500 มิลลิแอมป
SF90D-16, SG90D-08, SG90D-05: DC 12 โวลต, 1.0 แอมป
SF90-24: 100–240VAC, 50–60 Hz, ภายใน, สากล
SG92-16: 100–240VAC, 50–60 Hz, ภายใน, สากล
SG92-24: 100–240VAC, 50–60 Hz, ภายใน, สากล

การรับรอง

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC สวนที่ 15 (CFR 47) คลาส A

อุณหภูมิในการใชงาน

32° ถึง 104°F (0° ถึง 40°C)

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

–4° ถึง 158°F (–20° ถึง 70°C)

ความชื้นในการใชงาน

10% ถึง 90%, สัมพัทธ, ไมควบแนน

ความชื้นในการจัดเก็บ

10% ถึง 90%, สัมพัทธ, ไมควบแนน

สิ่งที่อยูในบรรจุภัณฑ
● สวิตช Cisco 90 Series
● สายไฟ/อะแดปเตอรไฟฟา
● ฮารดแวรสําหรับการติดตั้ง
● คูมือการติดตั้งแบบเร็ว
ขอกําหนดขั้นต่ํา
● สายเคเบิลเครือขายอีเทอรเน็ต หมวดที่ 5
● TCP/IP, อะแดปเตอรเครือขาย และระบบปฏิบัติการเครือขาย (เชน Microsoft Windows, Linux หรือ Mac OS X) ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอรแตละ
เครื่องในเครือขาย
*หากมี
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เอกสารขอมูล

ขอมูลการสั่งซื้อ
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลการสั่งซื้อสําหรับสวิตช Cisco 90 Series
ตารางที่ 2.

ขอมูลการสั่งซื้อ

หมายเลขรหัสคําสั่งซื้อผลิตภัณฑ

คําอธิบาย

SF90D-05

SG92-16

พอรต 10/100 จํานวน 5 พอรต
สวิตชตั้งโตะแบบไมมีการจัดการ
พอรต 10/100 จํานวน 8 พอรต
สวิตชตั้งโตะแบบไมมีการจัดการ
พอรต 10/100 จํานวน 16 พอรต
สวิตชตั้งโตะแบบไมมีการจัดการ
พอรต 10/100 จํานวน 24 พอรต
สวิตชตูแร็คแบบไมมีการจัดการ
พอรต 10/100/1000 จํานวน 5 พอรต
สวิตชตั้งโตะกิกะบิตแบบไมมีการจัดการ
พอรต 10/100/1000 จํานวน 8 พอรต
สวิตชตั้งโตะกิกะบิตแบบไมมีการจัดการ
สวิตชตั้งโตะกิกะบิต 16 พอรต

SG92-24

สวิตชกิกะบิตขนาดกะทัดรัดแบบ 24 พอรตพรอมดวยพอรต Combo Mini-GBIC จํานวน 2 พอรต

SF90D-08
SF90D-16
SF90-24
SG90D-05
SG90D-08

สวิตชประสิทธิภาพสูงที่ไรปญหาเพื่อเครือขายธุรกิจของคุณ
อยาประนีประนอมในเรื่องประสิทธิภาพและความเชื่อถือไดของคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ และทรัพยากร
สําคัญอื่นๆ ที่เชื่อมตอในเครือขายที่สําคัญยิ่งของคุณ สวิตช Cisco 90 Series ชวยใหคุณไดรับคุณภาพ
ความอุนใจ และการปกปองการลงทุนที่มาพรอมกับระบบเครือขายคุณภาพสูงของ Cisco ในโซลูชน
ั ธุรกิจ
ขนาดเล็กที่ทํางานไดทันทีที่แกะกลอง

พิมพในสหรัฐอเมริกา
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