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Introdução
 

O 220 Series da empresa de pequeno porte de Cisco oferece uma combinação de
desempenho de produto e de confiança poderosos. Esta série fornece uns níveis de
segurança, um Gerenciamento, e uma escalabilidade que mais altos você pode obter de um
interruptor controlado, mas ao mesmo tempo, dando lhe o preço disponível de um
interruptor esperto, permitindo que você aprecie o melhor dos ambos experiência.
  

Características do produto
 
De mais alto nível da Segurança e da inteligência usando o Access Control Lists (ACLs) e o
Qualidade de Serviço (QoS)
Gerenciamento simples e flexível com o uso das opções múltiplas com exceção do intuitivo,
da interface baseada NA Web e da utilidade de Cisco FindIT tal como a interface de linha do
comando cisco (CLI), o Simple Network Management Protocol (SNMP), e a integração do
sistema de gerenciamento de LAN de Cisco Prime™ (LMS)
A potência sobre Ethernet mais permite dados e põe-nos para executar sobre um cabo da
rede única
Alto desempenho e confiança transferências de arquivo de aceleração e pelo fornecimento da
flexibilidade controlar e dar a prioridade ao tráfego de largura de banda elevada
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O uso eficaz da energia ótimo com o uso de Ethernet eficientes da energia (IEEE 802.3az) e
a energia detectam o apoio
Segurança de rede aumentada com os ACL, a Segurança de portas, o convidado VLAN, o
protetor de BPDU, o DOS e o muito mais aumentados
Configuração fácil e Gerenciamento com o uso do Gerenciamento de redes CDP, LLDP e de
FindIT
Potencialidades de gerenciamento da rede avançada através do CLI, da Duplo-imagem, da
Duplo-configuração, e do apoio do IPv6
Portas de uplink de gigabit adicionais
Apoio da Telefonia IP
Paz de espírito e proteção de investimento
Garantia de hardware da vida limitada de Cisco
Apoio de serviço adicional
  
Opiniões do produto
 
Vista superior
 

Cisco text e o logotipo pode ser considerado na parte superior do dispositivo.
 

  
Vista frontal
 

No painel dianteiro do dispositivo, todas as portas podem ser vistas com seus indicadores
de LED. O número de portas e a Disponibilidade dos indicadores de LED variam segundo o
modelo exato de seu interruptor. O LED de sistema e o botão reset podem igualmente ser
vistos no painel dianteiro.
 



  
Vista traseira
 

A potência e as portas de Console são ficadas situada na parte traseira do dispositivo. A
porta de Console conecta o interruptor à porta serial do computador usando o cabo do
console fornecido.
 

  
Conteúdos do pacote
 

Nota: A aparência real dos artigos abaixo pode variar segundo o modelo exato de seu
dispositivo.
 

Sx220 Series esperto mais o
interruptor

Cabo de alimentação

CD do produto

Cabo do console
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Requisitos mínimos
 
Um interruptor ou um roteador que tenham o apoio PoE, o adaptador do injetor PoE, ou das
energias AC
navegador da Web Java-permitido para a configuração com base na Web tal como Mozilla
Firefox 20 ou mais atrasado; Google Chrome 23 ou mais atrasado; Safari 5.1 ou mais
atrasado
  
Configurações padrão
 

 
Detalhes técnicos
 

Botão reset
 
O botão reset é usado para recarregar ou restaurar o interruptor com um pino ou um
grampeador.
 

 
LED de sistema
 
Este diodo emissor de luz indica o estado do dispositivo segundo que estado está.
 

Guia de início rápido

Parâmetro Valor padrão
Nome de usuário cisco
Senha cisco
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT LAN

Endereço de DHCP atribuído
pelo server

IP do padrão LAN 192.168.1.254
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VERDE
 

Constante — Ilumina-se acima e permanecem-se constante quando o interruptor é posto
SOBRE.
Piscar — Carreg acima, executando auto-testes, e/ou aquisição de um endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT.
 

ÂMBAR
 

Piscar — Detectando uma falha do hardware, uma falha de firmware, e/ou um erro do arquivo
de configuração.
 

Portas RJ45
 
As portas RJ45 ou as portas Ethernet são as portas onde você conecta seus dispositivos de
rede de comunicação tais como computadores, impressoras, telefones voip, Access point, e
outros dispositivos. Para os modelos do SF220 Series, estas portas fornecem a velocidade
do 10 ao 100 Mbps. Para os modelos do SG220 Series, estas portas fornecem o 10 à
velocidade do 1000 Mbps.
 
Nota: A Disponibilidade do diodo emissor de luz nas portas RJ45 descritas abaixo depende
do modelo exato de seu interruptor.
 

 
Diodo emissor de luz LINK/ACT — (verde) situado na esquerda da porta. A luz vai com calma
quando um link entre a porta correspondente e o outro dispositivo é detectado. A luz pisca
quando a porta está passando o tráfego.
Diodo emissor de luz PoE (se presente) — (âmbar) situado no direito da porta. A luz vai com
calma quando a potência está sendo fornecida a um dispositivo anexado à porta
correspondente.
 

 
diodo emissor de luz de 100M (se presente) — (verde) situado no direito da porta. A luz vai
quando um outro dispositivo é conectado à porta, é posta com calma sobre, e um link do 100
Mbps é estabelecido entre os dispositivos. A luz vai fora de quando a velocidade de conexão
está sob o 100 Mbps, ou nada está conectado à porta.
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Diodo emissor de luz do GIGABIT (se presente) — (verde) situado no direito da porta. A luz
vai quando um outro dispositivo é conectado à porta, é posta com calma sobre, e um link do
1000 Mbps é estabelecido entre os dispositivos. A luz vai fora de quando a velocidade de
conexão está sob o 1000 Mbps, ou nada está conectado à porta.
 

Portas SFP
 

 
As portas (SFP) Formulário-Pluggable pequenas são pontos de conexão para os módulos de
modo que o interruptor possa ligar ao outro Switches. Estas portas geralmente são referidas
igualmente ou sabidas como mini portas do conversor de interface Gigabit (miniGBIC).
As portas SFP são compatíveis com módulos MFEBX1, MFEFX1, MFELX1, MGBLH1,
MGBLX1, MGBSX1, MGEBX1, e MGBT1 de Cisco.
A porta SFP é compartilhada com outra uma porta RJ-45, chamada uma porta combinado.
Quando a porta SFP é ativa, a porta RJ-45 adjacente está desabilitada.
O diodo emissor de luz do RJ-45 correspondente move o verde instantâneo para responder
ao tráfego da porta SFP.
 

Nota: Para saber mais sobre o produto e as especificações de hardware do Cisco 220
Series esperto mais o Switches, clique aqui. 
  

Índices relacionados
 

Configuração do host e da autenticação de sessão em 200, em 220, e em 300 Series Switch
Configurar a autenticação da porta do 802.1X no Switches de Smart do Sx220 Series de Cisco
Configurar o PoE com base no período no interruptor de Smart do Cisco 220 Series
Configurar o gerenciamento de porta com base no período no interruptor de Smart do 220 Series
Permita a detecção do laço de retorno no interruptor de Smart do Cisco 220 Series

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5372
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=990
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5357
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5366
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5374
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5377
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