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Ngoài kết nối “cắm và nhận” thiết bị còn nhiều tính năng khác 

Các doanh nghiệp ñang phát triển ngày nay ñều phụ thuộc và ñặt tin cậy nhiều hơn vào 
mạng. Các công ty cũng dùng nhiều ứng dụng mạng hơn và ngày càng phụ thuộc nhiều hơn 
vào các cơ sở hạ tầng Ethernet. Sử dụng ñiện thoại VoIP và camera IP nên ñòi hỏi nhiều hơn 
1 kết nối “cắm và nhận” ñơn giản. Ngoài ra các ứng dụng dựa trên Internet như là Hotmail và 
Google Calendaring giữ cho mạng có vai trò quan trọng trong kinh doanh. Tuy vậy các công 
ty không nhất thiết phải có nhiều vốn hoặc môi trường ñào tạo tân tiến ñể ứng phó với việc 
quản lý các Switch phức tạp. Các thiết bị Switch ProSafe Plus mới của NETGEAR ñáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng bằng cách cung cấp các tính năng ñơn giản dễ sử dụng và giới hạn bớt 
các giao diện cấu hình phức tạp. ðể có cái nhìn sâu hơn về mạng, thiết bị chuyển mạch 
ProSafe Plus cung cấp hệ thống giám sát cho người dùng tiến hành theo dõi các hoạt ñộng. 
Ngoài ra, nếu có vấn ñề về kết nối, các Switch sẽ cung tính năng kiểm tra chuẩn ñoán cáp 
mạng mà qua ñó có thể xác ñịnh và thậm chí là biết ñược vị trí dây cáp gặp vấn ñề. ðể tối ưu 
hóa các ñường mạng qua thiết bị chuyển mạch, thiết bị chuyển mạch ProSafe Plus cung cấp 
cho cả 2 cổng và ưu tiên hơn với hoạt ñộng của các gói tin ít quan trọng. Cũng như 1 phương 
tiện cải thiện an ninh hoặc quản lý các tên miền xung ñột, Thiết bị chuyển mạch nhanh 
ProSafe cung cấp công nghệ VLAN. Thiết bị chuyển mạch ProSafe Plus cung cấp tính năng 
giám sát và cấu hình với chi phí thấp hơn ñối với các switch quản lý, mang lại giá trị tuyệt vời 
cho người dùng cuối. 

Ngoài ra, việc ñẩy mạnh môi trường hỗ trợ NETGEAR, thiết bị chuyển mạch ProSafe Plus có 
công nghệ tiết kiệm ñiện Green Ethernet.Switch GS108E có vỏ bằng kim loại cứng với thiết 
kế quạt nhỏ gọn với hoạt ñộng ít tiếng ồn. 

 

NETGEAR Green 

� Tiết kiệm ñiện năng tới 60% so với phiên bản thông thương không Green 

� Tự ñộng phát hiện chiều dài cáp và tự ñộng tắt nguồn nhằm tiết kiệm năng lượng 

� Bao bì sản xuất với ít nhất 80% vật liệu ñược tái chế 

Ưu tiên cho tín hiệu âm 
thanh/hình ảnh 

Tạo thành nhiều nhóm mạng  

Khắc phục các vấn ñề về cáp 
mạng 

Giám sát an ninh giao thông 
mạng 

Ngăn chặn vòng lặp (loop) và các 
cuộc xâm nhập nhằm quảng bá 



 

 Thông số kỹ thuật 

 

Standards Compliance 

� IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 
� IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 
� IEEE 802.3z 1000BASE-T Gigabit 

Ethernet 

� Compatible with all major network software 

Network Ports 

� Eight (8) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ-45 ports 

Power Adapter 

� 12V, 1.0A power adapter, localized to country of sale 

Physical Specifications 

� Dimensions (h x w x d): 27 x 158 x 105 mm (1.1 x 6.2 x 4.1 in) 
� Weight: 522 g (1.15 lbs) 

Electromagnetic Compliance 

� CE mark (commercial), EN 55022 (CISPR 22) Class B, FCC Part 15 Class B, VCCI 
Class B, C-Tick 

Safety Agency Approvals 

� CE/LVD EN 60950, CB 

Switch Environmental Specifi cations 

� Operating temperature: 32° to 122° F (0° to 50° C) 
� Operating humidity: 90% maximum 
� relative humidity, non-condensing 

System Requirements 

� Ethernet Category 5 cable 
� Network card for each PC 
� Microsoft® Windows® 7, Vista®, or XP for running Confi guration Utility 

Package Contents 

� ProSafe® Plus Switch, 8-port Gigabit 

Ethernet Switch (GS108E) 

� Wall-mount kit 
� 12V, 1.0A power adapter 
� Quick install guide 
� Resource CD with configuration utility software 

Warranty 

� Bảo hành theo quy ñịnh của nhà sản xuất 
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READYNAS NVX 1 TB DUAL GIGABIT DESKTOP NETWORK STORAGE 
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Features 

 Gigabit speed with QoS, VLAN and network monitoring
 Simple network set-up on top of Plug-and-Play connectivity
 Detects loops and prevents broadcast storm 
 NETGEAR Green, power saving features 
 VLAN support for traffic separation 
 Quality of Service (QoS) prioritizes traffic 
 Auto "Denial-of-Service" (DoS) prevention 
 Network monitoring and bandwidth control 
 Troubleshoot connection issues via cable test 
 Loop detection 

ản phẩm liên quan 

PROSAFE® PLUS SWITCH, 5-PORT GIGABIT ETHERNET - 

 Sử dụng thiết bị chuyển mạch “cắm và nhận” hoặc sử dụng tính năng cấu h
ñặt ñơn giản 

 Hỗ trợ việc giám sát mạng, ưu tiên cho giao thông mạng v
 Công nghệ Green Ethernet cho ñiện năng tiêu thụ thấp

PROSAFE® PLUS 8-PORT GIGABIT ETHERNET SWITCH WITH PoE 

 Ưu tiên cho tín hiệu âm thanh/ hình ảnh 
 Tạo thành nhiều nhóm mạngBuild multiple network groups
 Khắc phục các vấn ñề về cáp mạng 
 Giám sát an ninh giao thông mạng 
 Ngăn chặn vòng lặp (loop) và các cuộc xâm nhập nhằm quảng bá 
 Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet (PoE) trên 4 cổng ñầu 

READYNAS NVX 1 TB DUAL GIGABIT DESKTOP NETWORK STORAGE 

 Hỗ trợ cả 2 ứng dụng cơ sở dữ liệu và ảo hóa maý chủ
 Bảo vệ dữ liệu tự ñộng, ñáng tin cậy với các tùy chọn ngoại vi
 Hỗ trợ ña nền cho hệ ñiều hành Windows®, Macintosh® and UNIX®/Linux 

GIGABIT ETHERNET PCI ADAPTER - GA311  

 Nâng cấp máy tính ñể bàn PC cho hiệu năng Gigabit Ethernet 
 Vận chuyển nhanh các file video, CAD, và cơ sở dữ liệu qua mạng
 Hiệu năng lên tới 10x nhanh hơn so với Fast Ethernet 

PROSAFE 8-PORT GIGABIT VPN FIREWALL - FVS318G  

 5 ñường hầm VPN cho truy cập từ xa 
 Cung cấp cả hai ñường hầm “ñiểm tới ñiểm” an toàn 

ec cho cac khách hàng từ xa 
 Bao gồm chức năng bảo vệ “từ chối dịch vụ” (DoS), 

liệu (SPI), lọc từ khóa URL, khóa, báo cáo và cảnh báo thời gian thực

Thông tin hỗ trợ 

 

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam 

Công ty TNHH Máy tính NETCOM Co.,Ltd 

ụ sở chính:                                                  Chi nhánh: 

ố 65 Xã ðàn - ðống ða - Hà Nội                     402 Cao Thắng 

84-4-35737747                                        Tel: 84-8- 38682982

84-4-35737748                                       Fax: 84-8-38682928

Email: support@netcom.com.vn 

www.netgearvietnam.vn 

Gigabit speed with QoS, VLAN and network monitoring 
Play connectivity 

 GS105E  

ận” hoặc sử dụng tính năng cấu hình cài 
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PORT GIGABIT ETHERNET SWITCH WITH PoE - GS108PE  

Build multiple network groups 

ộc xâm nhập nhằm quảng bá  
 

READYNAS NVX 1 TB DUAL GIGABIT DESKTOP NETWORK STORAGE - RNDX4250  
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Windows®, Macintosh® and UNIX®/Linux  

Gigabit Ethernet  
ở dữ liệu qua mạng 
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