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สวิตช์ในซีร่ส
ี ์ Cisco Catalyst 2960-L
ประโยชน์ ท่ไี ด้รับ

• เพิ่มความยืดหยุ่นโดยขยาย
LAN ของคุณให้ไกลเกินกว่าตู้ชุมส
ายด้วยตัวเครื่องที่เพรียวบางและ
ไร้เสียงรบกวน
• มอบประสบการณ์ ท่ด
ี ีขน
ึ ้ ด้วยข้อเ
สนอสวิตชิงระดับองค์กรพ
ร้อมด้วยคุณภาพและการ
สนั บสนุนในแบบ Cisco Catalyst
ที่คุ้มค่า

• ลดค่าใช้จ่ายในการดำ�เนิ นงาน
โดยการบริหารจัดการที่ง่าย
ขึน
้ ผ่านทางระบบไร้สายหรือใช้สาย
และการใช้พลังงานที่น้อ
ยลงด้วยเทคโนโลยี Cisco
EnergyWise®

สร้างเครือข่ายระดับองค์กรด้วยความเรียบง่ายและคุ้มค่า

สวิตช์ในซีร่ส
ี ์ Cisco Catalyst® 2960-L เป็ นสวิตช์ Gigabit Ethernet ที่มี
การก�ำหนดค่าตายตัวในระดับเริ่มต้น ซึ่งให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเลเยอร์ 2
คลาสองค์กร แก่ส�ำนั กงานสาขา สถานที่ท�ำงานทั่วไป และการใช้งานนอกตู้
ชุมสาย
สวิตช์ Cisco Catalyst 2960-L มีจุดเด่นดังต่อไปนี :้
• พอร์ต Gigabit Ethernet 8, 16, 24 หรือ 48 พอร์ตพร้อมด้วยการส่งต่อ
ข้อมูลแบบ line-rate (line-rate forwarding)
• อัปลิงก์ Small Form-Factor Pluggable (SFP) ขนาด 2 หรือ 4 กิกะบิต

• สนั บสนุน Power over Ethernet Plus (PoE+) โดยมี Power Budget สูงสุด
370 W
• ท�ำงานแบบไร้พัดลมและอุณหภูมิในการท�ำงานสูงสุดอยู่ท่ี 55°C ส�ำหรับ
การใช้งานภายนอกตู้ชุมสาย
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• มีเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหาย (Mean Time Between Failure หรือ
MTBF) สูงกว่าเนื่ องจากไม่มีชิ ้นส่วนใดที่เคลื่อนที่ได้
• สามารถวางในพืน
้ ที่ท่จ
ี �ำกัดที่มีความลึกน้ อยกว่า 11.5 นิ ว
้
• กินไฟน้ อยลงและมีคุณสมบัติการจัดการพลังงานขัน
้ สูง

• ใช้งานคอนโซลที่เข้าถึงด้วย RJ45 และ USB เพื่อการท�ำงานที่ง่ายขึน
้
• UI แบบเว็บที่ใช้งานง่ายเพื่อการใช้งานและการจัดการที่ง่ายดาย
• สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของ Cisco IOS® Software

• การรับประกันตลอดอายุท่ส
ี ินค้ายังคงมีการผลิตอยู่แบบยกระดับ
(E-LLW) ซึ่งให้บริการเปลี่ยนทดแทนฮาร์ดแวร์ในวันท�ำการถัดไป
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เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายของคุณ ท�ำให้การปฏิบัติงานง่ายขึน
้
ตลอดจนมอบประสบการณ์ บนระบบเคลื่อนที่ท่ด
ี ีขน
ึ ้ แก่พนั กงานและ
ลูกค้าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
สวิตช์ในซีร่ส
ี ์ Cisco Catalyst 2960-L มาพร้อมกับ PoE+ และคุณสมบัติ
พืน
้ ฐานของเลเยอร์ 2 ในรูปทรงที่เพรียวบางและไร้พัดลม มอบความ
ยืดหยุ่นและลดการใช้สายในสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น ร้านค้าปลีกและ
ส�ำนั กงานสาขา ที่มีเนื ้ อที่จ�ำกัดหรือที่ต้องเป็ นไปตามข้อก�ำหนดของการ
ใช้งานนอกตู้ชุมสาย ซีร่ส
ี ์ 2960-L เหมาะสมอย่างยิ่งส�ำหรับโรงแรม
หรืออาคารโรงเรียนที่มีผู้ใช้ไม่ถึง 50 คนต่อชัน
้ โดยมีการตรวจสอบสิทธิ์
802.1X ส�ำหรับจุดเข้าถึง ซีร่ส
ี ์ 2960-L ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเพื่อลด
TCO โดยช่วยประหยัดพลังงานในการด�ำเนิ นธุรกิจ ช่วยให้ลงระบบแบบ
zero-touch ทั่ว WAN ได้ และมีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบเว็บเพื่อให้บริหารจัดการ
ได้ง่าย

ขยายเครือข่ายแบบมีสายของคุณสู่เดสก์ท็อปและอัปเกรดเครือข่าย
Fast Ethernet ที่ล้าสมัยของคุณวันนี ้
จ�ำนวนผู้ใช้อุปกรณ์ เคลื่อนที่เติบโตขึน
้ เร็วกว่าเครือข่าย Fast Ethernet
ดัง้ เดิมของคุณแล้วหรือไม่ สวิตช์ในซีร่ส
ี ์ Cisco Catalyst 2960-L จะ
มอบความยืดหยุ่นและความเรียบง่ายในการใช้งาน รวมถึงคุณภาพที่คุณ
ต้องการ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.cisco.com/go/2960L
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