
 

 
 
 

  قیمت مصرف کننده)ریال( مشخصات مدل

 300سوئیچ های سری 

SF300_08 :   تماس بگیرید 01/011پورت 

SF300_24MP 

 وات  597 با حداکثر توان خروجی             +POE    1/011پورت  46 

 01/011/0111پورت  4  

 *combo mini-GBIC پورت 4     

 تماس بگیرید

SF300_48P 

 وات  597 با حداکثر توان خروجی             POE 01/011پورت  :6

 01/011/0111پورت  4     

 *combo mini-GBIC پورت 4     

 تماس بگیرید

SF300_48PP 

 وات  597 با حداکثر توان خروجی             POE+ 01/011پورت  :6

 01/011/0111پورت  4     

 *combo mini-GBIC پورت 4     

 تماس بگیرید

SF302_08 
 01/011پورت  : 

 combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید

SF302_08MP 
 وات  046 با حداکثر توان خروجی             Maximum PoE  01/011پورت  :

 *combo mini-GBIC پورت 4     
بگیریدتماس   

SF302_08MPP 
 وات  046 با حداکثر توان خروجی            Maximum PoE+  01/011پورت   :

 *combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید

SF302_08P 

 وات  84 با حداکثر توان خروجی             POE 01/011پورت   :

 *combo mini-GBIC پورت 4      
 تماس بگیرید

SF302_08PP 

 وات  84 با حداکثر توان خروجی             POE+ 01/011پورت  :

 *combo mini-GBIC پورت 4    

 تماس بگیرید

SF300_24 

 01/011پورت   46

    01/011/0111پورت  4     

 *combo mini-GBIC پورت 4     

7,055,555 

SF300_48 

 01/011پورت   :6

    01/011/0111پورت  4     

 *combo mini-GBIC پورت 4  

77,055,555 

SF300-24P 

 وات  0:1 با حداکثر توان خروجی             POE 01/011پورت  46

  01/011/0111پورت  4      

 *combo mini-GBIC پورت 4     

70,555,555 

SF300-24PP 

 وات  0:1 با حداکثر توان خروجی             POE 01/011پورت  46

  01/011/0111پورت  4     

 *combo mini-GBIC پورت4     

70,055,555 

SG300_10 
 01/011/0111پورت  :

 *combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید

SG300_10MP 

 

 وات  046 با حداکثر توان خروجی             Maximum POE  01/011/0111پورت  : 

 *combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید



 

 
 

  قیمت مصرف کننده)ریال( مشخصات مدل

SG300_10MPP 
 وات  046 با حداکثر توان خروجی             Maximum POE + 01/011/0111پورت  :

 *combo mini-GBIC پورت 4      
77,555,555 

SG300_10P 
 وات  84 با حداکثر توان خروجی            POE 01/011/0111پورت  :

 *combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید

SG300_10PP 
 وات  84 با حداکثر توان خروجی             POE+ 01/011/0111پورت  :

 *combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید

SG300_10SFP 
    (SFP) 01/011/0111پورت  :

 *combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید

SG300_20 
 01/011/0111پورت  :0

 *combo mini-GBIC پورت 4     
71,755,555 

SG300_28 
 01/011/0111پورت  48

 *combo mini-GBIC پورت 4     
70,555,555 

SG300_28MP 
 وات( 597با حداکثر توان خروجی  (POE+ پورت 46 01/011/0111پورت  48

 *combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید

SG300_28P 
 (وات 0:1با حداکثر توان خروجی  (POE پورت 46 01/011/0111پورت  48

 *combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید

SG300_28PP 
 (وات 0:1با حداکثر توان خروجی  (POE+ پورت 46 01/011/0111پورت  48

 *combo mini-GBIC پورت 4     
22,055,555 

SG300_28SFP 
 (SFP)  01/011/0111پورت  48

 *combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید

SG300_52 
 01/011/0111پورت  71

 *combo mini-GBIC پورت 4     
22,755,555 

SG300_52MP 
 (وات 961با حداکثر توان خروجی  (POE+ پورت :6 01/011/0111پورت  71

 *combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید

SG300_52P 
 وات( 597با حداکثر توان خروجی  (POE+ پورت :6 01/011/0111پورت  71

 *combo mini-GBIC پورت 4     
 تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

 


