
 
 

Comunicado de Imprensa 

Oeiras, 19 de Fevereiro de 2009 
 

Acelerar adopção wireless da próxima geração para garantir mobilidade e colaboração 

Cisco apresenta nova solução wireless 
com design inovador 

 
A Cisco apresentou o primeiro ponto de acesso wireless da nova geração, o Aironet 1140 

Series Access Point, que combina a performance completa do 802.11n e instalação simples, 

permitindo às empresas, de forma económica, suportar o crescimento e diversidade de 

dispositivos e aplicações móveis. 

 

O ponto de acesso Wi-Fi Certified 802.11n Draft 2.0 foi desenvolvido para ir ao encontro das 

necessidades de integração de voz, vídeo e multimédia de alta qualidade em redes wireless 

com performance e débitos superiores, que actualmente as redes empresariais requerem, 

quando comparadas com as redes wireless 802.11a/g-based 

  

Em 2007, a Cisco foi a primeira a apresentar uma plataforma para empresas wi-fi Certified 

802.11n Draft 2.0. Actualmente, pretende alargar o 802.11n com novas soluções que 

ofereçam facilidade na instalação, segurança e performance/desempenho das redes. 

 

Informação útil: 

Mais informação sobre a liderança da Cisco em 802.11n e as necessidades wireless - Video - 

Ben Gibson, Director Sénior para soluções móveis  

http://blogs.cisco.com/wireless/comments/cisco_taking_80211n_mainstream_with_aironet_11

40

 

O Aironet 1140 Series Access Point da Cisco oferece com segurança a performance 

completa do 802.11n e, simultaneamente, a utilização standard de Power over Ethernet 

(PoE). O novo ponto de acesso combina um design elegante com eficiência energética para 

simplificar implementações em ambientes empresariais.  

 

http://blogs.cisco.com/wireless/comments/cisco_taking_80211n_mainstream_with_aironet_1140
http://blogs.cisco.com/wireless/comments/cisco_taking_80211n_mainstream_with_aironet_1140


 
 

A herança na construção de redes para empresas foi estendida para redes wireless com a 

introdução da tecnologia M-Drive da Cisco – apresenta uma variedade de funcionalidades 

que garantem uma plataforma de rádio frequência consistente e fiável, que simplifica a 

adopção de soluções wireless e que optimiza a performance do 802.11n.  

 

Para mais informações sobre Cisco Aironet 1140 Series Access Point and Cisco M-Drive 

Technology : 

http://blogs.cisco.com/wireless/comments/cisco_taking_80211n_mainstream_with_aironet_11

40

 

 “A Cisco é líder da Indústria do 802.11n com mais implementações em comparação com 

outros fabricantes, um resultado da experiência em soluções de mobilidade para as redes de 

nova geração”, afirmou Ricardo Santos , especialista de soluções Wireless da Cisco Portugal. 

“Para ajudar o crescimento de dispositivos e aplicações móveis as empresas requerem a 

solução wireless 802.11n, e o 1140 Series Access Point, de fácil instalação foi desenvolvido 

para ir ao encontro dessas necessidades.”  

Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt. 

 

Sobre a Cisco 

A Cisco é a companhia líder mundial em redes para Internet. As soluções de rede da Cisco baseadas 
no protocolo da Internet (IP) são a base da maioria das redes empresariais, educacionais e da 
administração pública, assim como de operadores fixos, móveis e cabo. A Cisco disponibiliza a mais 
vasta linha de soluções para o transporte de dados, voz e vídeo em todo o mundo. A Cisco é o poder 
da rede. Aqui e agora! 
Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt
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