
Faydalar

All-Scenario Wi-Fi 6 Çözümü

Yenilikçi akıllı anten ve triple-radio teknolojileri ile AirEngine 6761 serisi AP'ler, stadyumlar ve toplantı odaları

gibi yoğun ortamlarda bile tam Wi-Fi kapsama alanı sağlar. AirEngine 5671R serisi dış mekan AP'leri, dış

mekan kapsama alanı için daha uygun maliyetli bir seçenek sunar. Tüm bunlar, işletmelerin kör nokta

içermeyen kapsama alanı, "sıfır bekleme" hizmetleri ve kayıpsız dolaşım özelliklerine sahip Wi-Fi 6 ağları

oluşturmasına yardımcı olur.

Düşük Karbonlu Akıllı CloudEngine Switch

CloudEngine S5735-L, esnek ağ iletişimi, yüksek güvenlik, 3 katmanlı güçlü yönlendirme, daha yüksek

performans ve üstün hizmet işleme özellikleriyle öne çıkıyor. Bağlantı noktası bekleme süresi, otomatik

bağlantı noktası güç ayarlama seçenekleri gibi birden fazla enerji tasarrufu sağlayan teknolojiyle CloudEngine

S5735-L, gigabit hızını masaüstüne enerji açısından verimli bir şekilde ulaştırır.

Tek Noktadan Ağ Yönetim Merkezi

Çok şubeli kampüs senaryolarında, Huawei'nin CloudCampus 3.0 Çözümü, kuruluşların büyük veri, yapay

zeka, SDN ve bulut yönetiminden yararlanan tek duraklı bir ağ yönetim merkezi oluşturmasına yardımcı olur.

Ortaya çıkan faydalar arasında E2E otomasyonu, akıllı işletme ve bakım, yüksek kaliteli kablolu ve kablosuz

hizmetler, otomatik hizmet sağlama, akıllı deneyim güvencesi ve artırılmış güvenlik koruması bulunur.

Tüm Sektörler için Uygun, Değer Yaratan Yenilikçi Ürünler

Huawei'nin yeni kampüs ağı ürünleri, eğitim, sağlık, turizm, perakende, finans ve kamu gibi farklı sektörlerdeki

müşteriler için en üst düzeyde kullanıcı deneyimi, buluta süper hızlı erişim, akıllı işletme ve bakım ve

farklılaştırılmış hizmet güvencesi sunar.

Amaç

Huawei ağ ürünleri

siparişlerinde çok daha hızlı

teslimatın keyfini çıkarın

2022 yılı bitmeden

tamamlanması gereken

projeler için acil ihtiyaç

duyulan ürünleri kolayca

tedarik edin

Huawei ile iş ortakları ve son 

kullanıcıları arasında ürünün

bulunabilirliği hakkında daha

yakın bir iletişimin tadını 

çıkarın

Kampanya Detayları

*QTY/PO： PO başına maksimum cihaz sayısı

Campus Switch Access GE

•S5735-L24T4X-A1 (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, AC power)

•S5735-L24P4X-A1 (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, AC power)

•S5735-L48T4X-A1 (48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, AC power)

•S5735-L48P4X-A1 (48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, AC power)

•S5735-L24P4S-A1 (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC power)

•S5735-L24T4S-A1 (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE SFP ports, AC power)

•S5735-L8P4S-A1 (8*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC power)

•S5735-L8T4S-A1 (8*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE SFP ports, AC power)

Şartlar ve koşullar

Ülkeler İskandinavya, Baltık ülkeleri, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Balkanlar, Ukrayna, Türkiye

Promosyon dönemi 30 Haziran 2022 tarihine kadar

Program Kodu P31211115 (Kayıt ve sipariş için gereklidir.)

Düzenlemeler Huawei, tek bir PO'yu reddetme veya bu promosyon programını tek taraflı olarak sonlandırma hakkına sahiptir.

İade politikası İade mümkün değildir.
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İç mekan AP

•AirEngine 5761-11 (11ax indoor, 2+2 dual bands, smart antenna, USB, BLE)

•AirEngine 5761-21 (11ax indoor, 2+4 dual bands, smart antenna, USB, BLE)

•AirEngine 5761-11W (11ax indoor, 2+2 dual bands, smart antenna, USB, BLE)

•AirEngine 6761-21T (11ax indoor, 2+2+4 tri bands, smart antenna, USB, BLE)
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Dış mekan AP

•AirEngine 5761R-11E (11ax outdoor, 2+2/2 dual bands, external antenna, USB, BLE)

•AirEngine 5761R-11 (11ax outdoor, 2+2 dual bands, built-in antenna, USB, BLE)
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WLAN Controller

•AC6508 (10*GE ports, 2*10GE SFP+ ports, with the AC/DC adapter)
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Daha fazla bilgi için yerel Huawei ekipleriyle iletişimegeçin.
* ETA garantisi için lütfen sipariş vermeden önce konfigürasyon bilgilerini Huawei ekibiyle paylaşın. İndirim ve teslimat bilgilerini kontrol ederek, 2 gün içinde
geri bildirimdebulunacağız.

YENİ

YENİ

YENİ
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Router

•AR651W (2*GE WAN,8*GE LAN,1*USB2.0,802.11b/g/n/ac,2*2MIMO,1*MIC slot)
YENİ

https://e.huawei.com/en/material/bookshelf/bookshelfview/20190907/e2d0e8bf48b54f30b5850147a67f47a1
https://e.huawei.com/en/material/bookshelf/bookshelfview/20190907/351ac4aa5d9c417ab4fb5284f9e91312
https://e.huawei.com/en/material/bookshelf/bookshelfview/20190907/351ac4aa5d9c417ab4fb5284f9e91312
https://e.huawei.com/en/material/bookshelf/bookshelfview/20190907/351ac4aa5d9c417ab4fb5284f9e91312
https://e.huawei.com/en/material/bookshelf/bookshelfview/20190907/436e499e649743f1b9c4c633f80797f4

