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LORENNETWORKS.BG
Специално за Вас създадохме новата секция
„Промоции“ в нашия website, където можете да
намерите синтезирана информация за намалени
продукти, търговски оферти и специални
предложения, свързани с услугите, които предлага
Loren Networks.

ПОСОЧЕНИТЕ УСТРОЙСТВА СА НАЛИЧНИ НА СКЛАД!
GPON шаси за пасивни мержи Huawei MA5608T- Mini OLT
Компактен и модулен дизайн: 2 RU, 12” дълбочина, монтаж в
19 ”шкаф. Налични слотове: 2 слота за контролни карти, 2
слота GPON карти, захранващ модул с възможност за
резервиране чрез акумулаторна батерия.
Контролна карта с капацитет на комутация с вградени 2 порта
10GbE и 2 порта 1GbE WAN връзки. Сервизни карти: 2 x 8 порта
GPON карта окомплектована с оптични модули GPON SFP C+.

Комутатор Huawei Cloud Engine S6730-H
Следващо поколение корпоративни опорни и
агрегиращи комутатори, които предлагат висока
производителност, висока надеждност,
управление през облак и интелигентни операции
и поддръжка (O&M).
Комутатор за малки и средни офиси HUAWEI S2700-52PEI-AC e интелигентно Layer2 устройство. Той разполага с
48 Fast Ethernet порта и 4 Gigabit Ethernet SFP uplink
порта. HUAWEI S2700 използва технологията iStack, за да
виртуализира множество превключватели в един, за да
улесни управлението и конфигурирането на
потребителите и разширяване на комутационния
капацитет на системата.
Повече информация:
https://bit.ly/3fzLwoV

www.lorennetworks.com

Корпоративният клас рутери серия AR2200 от ново
поколение на Huawei осигуряват сигурна и мащабируема
унифицирана комуникационна среда за главни управления
или клонове на организации.
Тези рутери с модулно шаси интегрират маршрутизация,
комутация, 3G услуга, LTE услуга, гласови услуги и функции
за сигурност. Потребителите могат да персонализират
рутерите, чрез богат избор на интерфейсни карти, които
отговарят на техните изисквания.

Безжични устройства Huawei AP4050DN за вътрешна
инсталация са ново поколение точка за достъп, която
поддържа 802.11ac Wave 2, 2 x 2 MIMO и два
пространствени потока. Той осигурява услуги, които се
отличават с висока надеждност, висока сигурност. Лесно
инсталиране и интегриране в мрежата, автоматично
откриване и конфигуриране, управление и поддръжка в
реално време, чрез използване на безжичен контролер.
AP4050DN отговаря на 802.11n и 802.11ac стандарти и
може да осигури гигабитов достъп за безжични
потребители.
Delta UPS – Серия Amplon
UPS на серията Amplon N е истински онлайн, с двойно
преобразуване UPS 1kVA, 2kVA UPS или 3kVA UPS,
разположен в компактна кутия, предназначена за
премахване на смущения в работните станции, POS, ATM
или домакински приложения.
UPS системите с двойно преобразуване:
са с по-малко тегло от другите видове UPS и могат да
регулират изходната честота от 50 до 60 херца;
имат коефициент на изходна мощност от 0,9 и до 93%
ефективност AC-AC за по-големи икономии на енергия;
използват по-малко енергия на батерията.

Серията Huawei NetEngine40E-M2K-B Universal Service Router
е рутер, разработен от Huawei за предназначен за
транспортни, финансови, енергийни, държавни,
образователни, корпоративни и интернет доставчици (ISP)
мрежи. NE40E-M2K-B обикновено служат като
агрегационни възли в широкообхватни мрежи (WAN) или
изходни възли в корпоративни или кампусни мрежи.

Повече информация:
https://bit.ly/3fzLwoV
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