
POSZERZA OFERTĘ  
PRZEŁĄCZNIKÓW cnMatrix

BEZPIECZEŃSTWO 
SKROJONE NA  
MIARĘ BIZNESU
• Automatyczne anulowanie konfiguracji na portalu w przypadku odłączenia urządzenia
• Konfiguracja polityki przypisana do podłączonych urządzeń, a nie do portu sieciowego  
• Inteligentne rozwiązanie PoE do szacowania mocy potrzebnej do zasilania podłączonych urządzeń
• Duża odporność

Najłatwiejsza konfiguracja spośród 
rozwiązań dostępnych obecnie na 
rynku dzięki kontrolerowi chmury 

obsługującemu wiele lokalizacji oraz 
bezobsługowej konfiguracji ZTP. 

WYJĄTKOWE ZALETY  
PRZEŁĄCZNIKÓW cnMatrix

 

(* -Implemented in SW)

Porównanie linii EX1K i EX2K
PORTFOLIO  

cnMatrix EX1K 
PORTFOLIO  

cnMatrix EX2K.       .
EX1010/EX1028 EX1010-P/EX1028-P EX2010/EX2028/EX2052 EX2010-P/EX2028-P/EX2052-P

Non-Blocking Throughput    

Warranty 5 Yr. 5 Yr. 5 Yr. 5 Yr.
10/100/1000 Ports 10/28 10/28 10/28/52 10/28/52
Uplink Ports * 4SFP (1Gbps) 4SFP (1Gbps) 4SFP + 4SFP +
OOB Network Mgmt Port NO No  

PoE + Power Budget * NA 75/200W NA 100/400/400-1000 W
PoE + Enabled Ports (802.3af/at) NA 8/24 NA 8/24/48
Fully Managed /Cwloud Management    

Dynamic Routing * NO NO  

Virtual Stacking *    



NAJLEPSZE 
CECHY 
SERII 2000
• Łącze oparte na modułach SFP+ zamiast SFP na wypadek, gdyby potrzebne były wysoko wydajne 

połączenia pomiędzy przełącznikami (10 Gb, a nie 1 Gb)
• Funkcja routingu dynamicznego
• Wysoko wydajne, oszczędne zasilanie (EX 2052) umożliwiające podłączenie większej liczby  

urządzeń PoE
• Zintegrowany port zarządzania sieciowego (zarządzanie poza pasmem)

SERIA cnMatrix
BEZ KOMPROMISÓW

NIE TYLKO ULEPSZENIA

• Szczególne funkcje związane z intera-
kcjami między punktami dostępu Wi-Fi 
(AP) cnPilot i przełącznikami cnMatrix

• Widoczność „od końca do końca” i 
zarządzanie siecią na urządzeniach 
połączonych bezprzewodowo 

• Jedno centrum zarządzania
• Przed- i posprzedażowa kompleksowa 

pomoc techniczna

WSPANIAŁA OPIEKA, KTÓRĄ CAMBIUM 
NETWORKS OTACZA WYŁĄCZNIE  
SWOICH PARTNERÓW:

• cnMaestro, platforma do zarządzania i aprowizacji, 
która jest zupełnie darmowa, zarówno w chmurze, 
jak i w trybach lokalnych, z możliwością połączenia 
do 10 000 urządzeń Cambium Networks

• Wszechstronna, pięcioletnia, ograniczona 
dożywotnia gwarancja na oprogramowanie i sprzęt 

• Jednorazowa licencja na wszystkie funkcje, które 
można aktywować 


