
 

 
 

 

 

  قیمت مصرف کننده مشخصات مدل

 300سوئیچ های سری 

SF300_08 8   توقف تولید 10/100پورت 

SF300_24MP 

 وات  375 با حداکثر توان خروجی             +POE    0/100پورت  24 

 10/100/1000پورت  2  

 *combo mini-GBIC پورت 2     

 توقف تولید

SF300_48P 

 وات  375 با حداکثر توان خروجی             POE 10/100پورت  48

 10/100/1000پورت  2     

 *combo mini-GBIC پورت 2     

 توقف تولید

SF300_48PP 

 وات  375 با حداکثر توان خروجی             POE+ 10/100پورت  48

 10/100/1000پورت  2     

 *combo mini-GBIC پورت 2     

 توقف تولید

SF302_08 
 10/100پورت  8 

 combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SF302_08MP 
 وات  124 با حداکثر توان خروجی             Maximum PoE  10/100پورت  8

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SF302_08MPP 
 وات  124 با حداکثر توان خروجی            Maximum PoE+  10/100پورت   8

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SF302_08P 

 وات  62 با حداکثر توان خروجی             POE 10/100پورت   8

 *combo mini-GBIC پورت 2      
 توقف تولید

SF302_08PP 

 وات  62 با حداکثر توان خروجی             POE+ 10/100پورت  8

 *combo mini-GBIC پورت 2    

 توقف تولید

SF300_24 

 10/100پورت   24

    10/100/1000پورت  2     

 *combo mini-GBIC پورت 2     

 توقف تولید

SF300_48 

 10/100پورت   48

    10/100/1000پورت  2     

 *combo mini-GBIC پورت 2  

تولیدتوقف   

SF300-24P 

 وات  180 با حداکثر توان خروجی             POE 10/100پورت  24

  10/100/1000پورت  2      

 *combo mini-GBIC پورت 2     

 توقف تولید

SF300-24PP 

 وات  180 با حداکثر توان خروجی             POE 10/100پورت  24

  10/100/1000پورت  2     

 *combo mini-GBIC پورت2     

 توقف تولید



 

 
 

 

  قیمت مصرف کننده مشخصات مدل

SG300_10 
 10/100/1000پورت  8

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_10MP 

 

 وات  124 با حداکثر توان خروجی             Maximum POE  10/100/1000پورت  8 

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_10MPP 
 وات  124 با حداکثر توان خروجی             Maximum POE + 10/100/1000پورت  8

 *combo mini-GBIC پورت 2      
 توقف تولید

SG300_10P 
 وات  62 با حداکثر توان خروجی            POE 10/100/1000پورت  8

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_10PP 
 وات  62 با حداکثر توان خروجی             POE+ 10/100/1000پورت  8

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_10SFP 
    (SFP) 10/100/1000پورت  8

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_20 
 10/100/1000پورت  18

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_28 
 10/100/1000پورت  26

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_28MP 
 وات( 375با حداکثر توان خروجی  (POE+ پورت 24 10/100/1000پورت  26

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_28P 
 (وات 180با حداکثر توان خروجی  (POE پورت 24 10/100/1000پورت  26

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_28PP 
 (وات 180با حداکثر توان خروجی  (POE+ پورت 24 10/100/1000پورت  26

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_28SFP 
 (SFP)  10/100/1000پورت  26

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_52 
 10/100/1000پورت  50

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_52MP 
 (وات 740با حداکثر توان خروجی  (POE+ پورت 48 10/100/1000پورت  50

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

SG300_52P 
 وات( 375با حداکثر توان خروجی  (POE+ پورت 48 10/100/1000پورت  50

 *combo mini-GBIC پورت 2     
 توقف تولید

 

 

 

 

 


