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Không chỉ có kết nối 

Ngày nay sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp dựa vào sự liên tục ñòi hỏi và mong 
muốn hơn nữa ở hệ thống mạng. Các công ty ngày càng sử dụng nhiều ứng dụng mạng, ñiều 
này phụ thuộc vào cấu trúc hạ tầng mạng. Sử dụng ñiện thoại VoIP và máy quay IP yêu cầu 
không ñơn giản chỉ là sự kết nối. Ngoài ra, các ứng dụng trên nền internet như hotmail và 
lịch biểu google, một nhu cầu không thể thiếu trong kinh doanh, là ñộng lực giúp công nghệ 
mạng phát triển. Tuy nhiên, các công ty không nhất thiết phải có nhiều tiền hoặc tiến hành 
ñào tạo chuyên sâu ñể có thể tiếp cận tới các thiết bị chuyển mạch quản lý phức hợp. Dòng 
thiết bị chuyển mạch ProSafe Plus mới của NETGEAR  ñáp ứng những nhu cầu cấp thiết này 
thông qua cung cấp khả năng cấu hình trực quan. Nhằm cung cấp cái nhìn sâu hơn nữa vào 
hành vi mạng, các thiết bị chuyển mạch ProSafe Plus cung cấp khả năng phân loại ñộ ưu tiên 
theo cả cổng và thẻ ñánh dấu ñể giúp các gói dữ liệu quan trọng ñược di chuyển trước các gói 
dữ liệu ít quan trọng hơn. Cũng với mục ñích nâng cao tính bảo mật và quản lý các vùng 
xung ñột, thiết bị chuyển mạch ProSafe thông minh ñưa ra công nghệ mạng LAN ảo. Các 
thiết bị chuyển mạch ProSafe Plus dòng không có tính năng quản lý có giá thấp hơn nhưng 
vẫn cung cấp ñầy ñủ khả năng giám sát và cấu hình, nhằm mang ñến giá trị lớn nhất cho 
khách hàng. 

Ngoài ra, ñể thân thiện với môi trường hơn nữa, các thiết bị chuyển mạch ProSafe Plus ñược 
trang bị công nghệ tiết kiệm ñiện năng Green Êthrnet . JFS524E là dòng chuyển mạch 24 
cổng Fast Ethernet ñầu tiên trên thị trường có tính năng Green Ethernet. thiết bị có vỏ bọc 
kim loại chắc chắn và quạt ñược thiết kế hoạt ñộng ít tiếng ồn hơn. 

Tính năng 

� Sử dụng như switch thông thường hoặc sử dụng tiện ích cấu hình ñơn giản. 
� 24 cổng với băng thông chuyển mạch hai chiều lên ñến 200Mbps trên mỗi cổng  
� Tính năng chất lượng dịch vụ QoS, phân loại mức ñộ ưu tiên cho gói tin mạng. 
� Hỗ trợ tính năng mạng LAN ảo cho bảo mật và chia nhỏ mạng 
� Hỗ trợ xử lý lỗi kết nối, sử dụng tính năng kiểm tra cáp 
� Quản lý băng thông, tránh nghẽn mạng 
� Giám sát lưu lượng mạng 
� Cổng Mirroring 
� ðiều khiển Broadcast Storm 
� Hỗ trợ giám sát mạng, phân loại lưu lượng theo ñộ ưu tiên và các nhóm mạng ảo. 
� Công nghệ Green Ethernet tiết kiệm ñiện. 

NETGEAR Xanh 

� Giảm ñến 63% công suất tiêu thụ. 
� Chế ñộ tự ñộng tắt nguồn tiết kiệm ñiện khi một cổng không kết nối. 
� Giảm công suất truyền khi cáp truyền ngắn (dưới 10m). 
� Sử dụng tối thiểu 80% vật liệu tái sinh. 

 

 

Sử dụng như switch thông thường 
hoặc cấu hình ñơn giản sử dụng 
tiện ích. 

Hỗ trợ giám sát mạng, phân loại 
lưu lượng theo ñộ ưu tiên và các 
nhóm mạng ảo. 

Công nghệ Green Ethernet tiết 
kiệm ñiện. 



 
1Công suất tiết kiệm tối ña khi so sánh với dòng sản phẩm không có tính năng quản lý tương 
ứng của NETGEAR. 

 Thông số kỹ thuật 

 

Standards Compliance  

� IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet  
� IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet  
� IEEE 802.3x full-duplex flow control  
� Honors IEEE 802.1p priority tags  
� Honors IEEE 802.1Q VLAN tags  
� Compatible with all major network software  

Network Ports  

� Twenty-four (24) 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 ports  

AC Power  

� 100-240V, 50-60Hz, 1.2A max, localized to country of sale  
� Power consumption: 5.9W  

Status LEDs  

� Unit: Power  
� Per network port: 10 or 100 Mbps operations, Rx/Tx and collision, link, half/full 

duplex  

Performance  

� MAC address: 4 K  
� Bandwidth: 4.8 Gpbs  

Physical Specifications  

� Dimensions: (h x w x d) 43 x 330 x 173 mm (1.7 x 13 x 6.8 in)  
� Weight: 1.43 kg (3.15 lb)  

Environmental Specifications  

� Operating temperature: 32° to 122° F (0° to 50 °C)  
� Operating humidity: 90% maximum relative humidity, non-condensing  
� Acoustic noise level: 0  
� Mean time between failures (MTBF): 1,952,478 hours (~ 223 years)  

Electromagnetic Compliance  

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

Safety Agency Approvals  

� UL listed (UL 1950)/CUL, CB, CCC  

ProSupport Service Packs Available  

OnCall 24x7, Category 1  

� PMB0331-100 (US)  
� PMB0331 (non-US)  

XPressHW, Category 1  

� PRR0331  

Package Contents  

� ProSafe® Plus 24-port Fast Ethernet Switch (JFS524E)  
� Rack-mount kit  
� Power cord  



� Quick Install Guide  
� Installation CD with Configuration Utility software  

NETGEAR Related Products  

� ProSafe Plus 16-port Fast Ethernet Switch (FS116E)  
� ProSafe Plus 5-port Gigabit Ethernet Switch (GS105E)  

Ordering Information  

JFS524E  

� Asia: JFS524E-100AJS  
� North America: JFS524E-100NAS  
� General Europe: JFS524E-100PES  
� UK: JFS524E-100UKS  

 

 Yêu cầu hệ thống 

 
� Cáp mạng cat 5  
� Card mạng cho PC  
� Tiện ích cấu hình tương thích với hệ ñiều hành Windows XP và Windows Vista  

 

 Sản phẩm liên quan 

 

ProSafe® Plus Switch, 5-port Gigabit Ethernet - GS105E  

� Sử dụng như switch thông thường hoặc cấu hình ñơn giản sử dụng tiện ích cấu hình. 
� Hỗ trợ giám sát mạng, Phân loại mức ñộ ưu tiên cho gói tin và nhóm mạng ảo. 
� Công nghệ Green Ethernet tiết kiệm ñiện.  

 

ProSafe Plus Switch, 16-Port Fast Ethernet - FS116E  

� Sử dụng như switch thông thường hoặc cấu hình ñơn giản sử dụng tiện ích cấu hình. 
� Hỗ trợ giám sát mạng, Phân loại mức ñộ ưu tiên cho gói tin và nhóm mạng ảo. 
� Công nghệ Green Ethernet tiết kiệm ñiện.  

 

ProSafe™ 12 Port Gigabit Managed Switch - GSM7212  

� Chú ý: Sản phẩm ñang trong quá trình chuyển ñổi 
� Nếu bạn ñang gặp khó khăn trong việc tìm sản phẩm này, xin vui lòng biết rằng 

phiên bản này của GSM7212 ñang ñược thay thế bởi phiên bản tiếp theo, 
GSM7328FS 
 

 Thông tin hỗ trợ 

 

 

 
 
Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam 

Công ty TNHH Máy tính NETCOM Co.,Ltd 

Trụ sở chính:                                                  Chi nhánh: 

Số 65 Xã ðàn - ðống ða - Hà Nội                     402 Cao Thắng - Phường 12 - Q.10 - TP HCM 

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

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

Email: support@netcom.com.vn 
www.netgearvietnam.vn 

 
 
 
 
 


