
 

PROSAFE™ 10 GIGABIT ETHERNET XFP ADAPTER MODULE 

AX741 
  

 Tổng quan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module phụ kiện này ñược sản xuất ñể cắm vào một trong 4 khe 
module tốc ñộ cao bất kỳ trong sản phẩm ProSafe GSM73xxS. Khi một 
module ñược cắm vào, khe module tốc ñộ cao có thể ñược sử dụng với 
các module chuẩn 10GBASE-X XFP cho kết nối quan tốc ñộ 10Gbps. 
ðặc biệt, Moule này có khả năng ñiều chỉnh các module quang ProSafe 
AXM751 10GBASE-SR “Short Reach” hoặc ProSafe AXM752 10GBASE-
LR “Long Reach”. AX741 hỗ trợ hot-swappable khi cắm vào switch mọi 
lúc và cung cấp cài ñặt hoặc gỡ bỏ nóng các module quang 10GBASE-
X XFP. 

 Sản phẩm liên quan 

 

ProSafe™ 10GBASE-SR XFP Optics Module - AXM751  

� Cộng thêm kết nối quang 10 Gigabit tới GSM7328S và GSM7352S module AX741 
� Kết nối 10 10 Gigabit cho khoảng cách 300m 
� ðầu nối LC 

 

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  

 

ProSafe® 48-port Gigabit L3 Managed Stackable Switch - GSM7352S-200  

� Tích hợp các module SFP  
� Hỗ trợ ñầy ñủ IPv6 bao gồm cả ñịnh tuyến multicast 
� Hỗ trợ sếp chồng tới 8 switch – lên tới 192/384 cổng gigabit. 

 

 Thông tin hỗ trợ 
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Module ñược thiết kế linh hoạt tối 
ña với chi phí thấp 

Kết nối 10 Gigabit với hiệu suất 
truyền tốc ñộ dây non-blocking 

Tích hợp với chuẩn module quang 
10GBASE-X XFP  


