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Série de roteador HPE FlexNetwork MSR93x

Overview

A série de roteadores HP MSR93x oferece um roteador de alto desempenho para filiais
pequenas que entrega roteamento, comutação, segurança, SIP, conectividade 802.11n WLAN e
4G LTE/3G e integrados em uma única unidade. Graças à sua Infraestrutura Convergente, ela
permite um tempo mais rápido para o serviço e desempenho aperfeiçoado, ao mesmo tempo
que simplifica a sua rede, através de uma tela única de gerenciamento e implantação de toque
zero. O MSR93x aumenta a flexibilidade e agilidade, entregando capacidades de conectividade
abrangentes em um formato compacto, fixo. O MSR93x é baseado em padrões abertos para
integração perfeita em implantações em filiais pequenas.

Features

Melhorias no Tempo para Serviço e Desempenho de Filial

A série de roteadores HP MSR93x oferece roteamento de alto desempenho, com
encaminhamento de 300 kpps.

Um conjunto abrangente de recursos permite serviços de filiais que se adequam às suas
necessidades, incluindo roteamento IPv4 e IPv6, MPLS, QoS, NAT e VPN.

A segurança integrada facilita a transição para a nuvem.

© 2017 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject
to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in

the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should
be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or

editorial errors or omissions contained herein



  

PT / BR - 05/10/2017

Provided by Product & Solutions Now

Reduz a Complexidade e simplifica a sua Rede

A série de roteadores HP MSR93x oferece uma Infraestrutura Convergente (CI) com
roteamento/comutação/segurança/SIP (Session Initiation Protocol, Protocolo de Início de
Sessão) integrados.

Reduza o custo total de propriedade (TCO) através de padrões abertos, economia de energia e
espaço e hardware com eficiência energética.

Uma única tela com o HP IMC (Intelligent Management Center, Centro de Gerenciamento
Inteligente) oferece uma interface fácil de usar para o seu administrador.

A implantação de toque zero permite configurar facilmente o roteador e a VPN.

Um sistema operacional comum aos roteadores oferece flexibilidade maior, em todos os
ambientes.

Flexibilidade e Agilidade maiores na sua Rede

A série de roteadores HP MSR93x oferece uma vasta gama de opções de conectividade,
incluindo Gigabit Ethernet, Serial, ADSL2+, G.SHDSL e sem fio.

Uma vasta gama de modelos e acessórios permite o melhor design para seus requisitos em
particular.

Baseado em padrões abertos, para facilidade de integração à rede.

Aumente a Resiliência da Filial, com Recursos de Classe Empresarial

A série de roteadores HP MSR93x suporta conectividade 4G LTE e 3G WAN principal e de
failover, permitindo a sobrevivência do serviço.

Melhorias na opção 802.11n WLAN oferecem alta taxa de transferência.

Specifications

Portas
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1 porta WAN RJ-45 10/100/1000, 4 portas LAN RJ-45 10/100/1000; 1 porta serial, 1 porta
G.SHDSL (8 fios), 1 porta ADSL 2+ ANNEX A/M ou 1 porta de backup ADSL 2+ ANNEX B/J
ISDN disponível em determinados modelos

Capacidade de produção

300 Kpps: Máximo

Tamanho da tabela Routing

10000 entradas (IPv4), 5000 entradas (IPv6)

Capacidade sem fios

3G, 4G LTE ou 802.11b/g/n; Disponível em determinados modelos

Voltage de entrada

100 - 240 VCA

Gama de temperaturas de funcionamento

0 a 40° C

0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Intervalo de umidade para funcionamento

5 a 90% (sem condensação)

Consumo de energia

24 W (máximo)
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Dissipação de calor

20 BTUs/h (21.1 kJ/h)

Garantia

Garantia de 1 ano: Consulte www.hpe.com/networking/warrantysummary para obter
informações de garantia e suporte incluídas na compra do produto.; Versões de software: para
detalhes sobre as versões de software disponíveis para sua compra de produto; consulte
www.hpe.com/networking/warrantysummary.
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