
●

●

●

●

●

●

Conheça o ponto de acesso de rádio duplo
WAP581 Wireless-AC/N com 2.5GbE LAN 

 
Introdução
 

O ponto de acesso de rádio duplo WAP581 Wireless-AC/N com rede de área local (LAN)
2.5GbE entrega a conectividade Wireless segura e segura. Permite que você melhore sua
tecnologia simultânea do rádio da duplo-faixa da cobertura e da Conectividade do Wi-fi.
Equipado com as interfaces de LAN do Gigabit Ethernet com a potência sobre os Ethernet
(PoE), o ponto de acesso de rádio duplo de capacidade elevada WAP581 SEM FIO-AC
facilita a instalação flexível e reduz-se cabografar custos.
 
Para fornecer altamente o acesso seguro aos convidados e aos outros usuários, o WAP581
caracteriza um portal prisioneiro com opções da autenticação múltipla e a capacidade
configurar direitos, papéis, e largura de banda.
 
Este artigo introdu-lo ao ponto de acesso de rádio duplo WAP581 Wireless-AC/N com
2.5GbE LAN
  

Características do produto
 

4x4 multiusuário, múltiplo-entrada, saída múltipla (MU-MIMO) em gigahertz 5
tecnologia 3x3 MIMO em 2.4 gigahertz
Gigabit Ethernet duplo LAN
Ethernet Energia-eficientes
Agregação do link
Análise de espectro wireless integrada
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Portal prisioneiro
Única instalação do ponto
Suporte de gerenciamento de rede de FindIT
  

Opiniões do produto
 
Vista frontal
 

  
Vista traseira
 



 
 
  

Visualização inferior
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Conteúdos do pacote
 

 
o A.) WAP581 Wireless-AC/N Dual ponto de acesso de rádio com 2.5GbE LAN
 
cabo do Ethernet B.)
 
placa de montagem C.)
 
parafusos de fixação e âncoras D.)
  

Requisitos mínimos
 

Um computador com o um do seguinte suporte de navegador:

a.)        B.)   
 

c.)      D.) 
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- Internet explorer 9.0 ou mais atrasado
 
- Uma versão recente de Chrome, de Firefox ou do safari
 

Um ou vário Switches de rede Ethernet com o PoE, o injetor PoE ou o adaptador da potência
externa
Ferramentas para instalar o hardware
  

Configurações padrão
 

 
Detalhes técnicos
 
LED de status
 

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

Endereço de DHCP
atribuído pelo server

Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT da reserva LAN 192.168.1.245

Máscara de sub-rede 255.255.255.0

Rótulo Atividade Descrição
Alimentação Fora de O WAP581 é fora da potência.

  Sólido (verde) O WAP581 é normal; Nenhum cliente
Wireless é conectado.

  Piscar (verde) O dispositivo está carreg

  Sólido (azul) O WAP581 é normal; Pelo menos 1
cliente Wireless é conectado.

  Piscar (azul) O WAP581 está promovendo o
firmware.

  Sólido (vermelho) O WAP581 não carreg com ambas as
imagens de firmware.

  Ciclo de piscamento
com verde e o azul

As atualizações do novo firmware
podem ser transferidas de cisco.com.

Ethernet:
Esquerdo-verde Fora de Nenhumas ligações de Ethernet.

  Sólido (verde) As ligações de Ethernet são ativas
  Piscar (verde) Transmitindo ou recebendo dados.

No. 0 dos
Ethernet:
Direito-verde

Fora de O enlace de Ethernet Gigabit é ativo

  Verde contínuo 2.5 O enlace de Ethernet Gigabit é
ativo

No. 1 dos
Ethernet:
Direito-verde

Fora de O enlace rápido de Ethernet é ativo

  Sólido (verde) O enlace de Ethernet Gigabit é ativo



Nota: Para saber mais sobre a especificação de produto do WAP581, clique aqui.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5730
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