
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 
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ZyXEL

NSG50

ZyXEL

NWA1123AC-v2

ZyXEL

GS1920-8HPv2

ZyXEL

GS1300-10HP

Komplett nätverkslösning i molnet för det lilla kontoret 
Har ni ett mindre kontor med upp till ca 10 användare får ni med produkterna nedan en fullständig nätverkslösning där 

man enkelt kan managera och övervaka nätverket via molnet. Med Nebula sparar ni både tid och pengar då uppsät-
tningarna kan konfigureras på förhand genom att scanna in produkterna till era siter utan att ens behöva packa upp 

dem ur kartongen då dessa kommer med en QR-kod på sidan av produktlådan. Det ska vara snabbt och enkelt!

 G SPI Firewall Throughput (Mbps): 300
 G VPN Throughput (Mbps): 100
 G Av och IDP Throughput (Mbps): 50
 G Samtidiga IPsec VPN tunnlar: 10
 G Möjlighet att monteras på vägg
 G Fläktlös

 G Dual Radio AC1200
 G PoE: Ja
 G Fast Roaming: Pre-authen-

tication, PKM cashing och 
802.11 r/k/v

 G  Kommer med monterings-
platta för tak/vägg 

 G  Nebula Flex Firmware  
(Traditionellt nätverk samt 
Cloud)

 G PoE Budget: 130W
 G Fläktlös vilket gör att den är tyst och kan användas i  

kontorslokaler utan problem
 G 8 x GbE PoE RJ-45 portar, 2 x GbE Combo portar
 G Möjlighet att monteras på vägg
 G Nebula Flex Firmware (Traditionellt nätverk samt Cloud)

 G PoE Budget: 130W
 G 2 portar för extended range upp till 250m, 10MB hastighet samt 

15,4W över 100m
 G 2 uplink portar: 1 SFP + 1 Koppar som kan användas samtidigt
 G Switchkapacitet (Gbps): 20

Detta är vår minsta brandvägg i Cloudserien. Fungerar utmärkt 
för kontor som har upp till 10 användare och kommer inklusive 
1års gratis Security pack och Pro licens. (Innehåller Anti-Virus, 
Content Filter, IDP.)

Detta är vår instegsmodell när det kommer till accesspunkter 
för vår cloudlösning och har en unik brandvarnarlik design som 
gör att den smälter in bra på ett kontor. Den kommer även med 
möjlighet att användas som stand alone i traditionellt nätverk, 
eller i Nebula. En accesspunkt, flera möjligheter.

En liten stabil switch som kan användas i både traditionellt 
nätverk samt vår cloudlösning. En switch flera möjligheter.

Vår minsta modell ur vår omanagerade serie av nya switchar 
som är specifikt framtagna för övervakning. Kommer med en 
hög PoE budget.

Artikelnr. NSG50-ZZ0101F
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Ta gärna och gå in och få
en känsla för hur Nebula

ser och fungerar: 
nebula.zyxel.com

NÄTVERK/SÄKERHET


	pris-1: Pris exkl moms:
	zyxel1: xxx:-
	zyxel2: xxx:-
	zyxel3: xxx:-
	zyxel4: xxx:-
	hyr2: Hyr för xxx SEK/månad i xx månader
	hyr1: Hyr för xxx SEK/månad i xx månader
	hyr3: Hyr för xxx SEK/månad i xx månader
	hyr4: Hyr för xxx SEK/månad i xx månader
	Text3: FöretagsnamnKontaktpersonAdressTelefonMail
	logo_af_image: 


