
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.
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ZyXEL

USG40
brandvägg

USG40 passar perfekt för det lilla företaget. Denna 
snabba, säkra och starka brandvägg är utrustad med 
en inbyggd controller för WLAN med förmågan att 
hantera upp till 18 accesspunkter.

 G Throughput (Mbps): 400
 G VPN Throughput (Mbps): 100
 G Upp till 20 samtidiga IPSec VPN tunnlar
 G Kommer med möjlighet att managera 

2st Accesspunkter som controller  
och med möjlighet att låsa upp för  
18st. Fungerar utmärkt med  
NWA5123-AC

 G PoE Budget: 77W
 G 8 x GbE PoE RJ-45 Portar
 G 2 x GbE SFP Portar

Artikelnr. USG40-EU0101F

ZyXEL

GS1900-10HP
8-portars gigabit-switch

ZyXEL

VPN2S

GS1900-10HP är en 8-portars gigabit-switch med 
Power over Ethernet (PoE) Plus-standard som ger 8 
PoE-portar med upp till 30 watt per port. För flexibel 
anslutning över långa avstånd har GS1900-10HP 2st 
SFP anslutningar och den fungerar utmärkt för mindre 
kontor som behöver strömföra ett par accesspunkter.

VPN2S är en utmärkt brandvägg för framför allt 
mindre företag, hemmakontor eller andra mindre 
installationer som har krav på hög hastighet och 
möjlighet till VPN. Brandväggen skiljer sig ifrån USG 
serien som fokuserar mer på säkerhet genom våra 
UTM funktioner samt håller en lite högre hasighet 
över VPN men är ett mycket bra val när brandväg-
gens throughput är det som prioriteras. 

Artikelnr. GS1900-10HP-EU0101F

Artikelnr. VPN2S-ZZ0101F

 G Throughput (Mbps): 1500
 G  VPN Throughput (Mbps): 

35
 G  Upp till 20 samtidiga 

Ipsec VPN tunnlar
 G Möjlighet till dubbel WAN
 G 1år gratis Content Filter 

NÄTVERK/SÄKERHET
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