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Série de roteador HPE FlexNetwork
MSR3000

Overview

A série de roteadores HPE MSR3000 oferece roteamento de alto desempenho para filiais de
médio e grande porte até 5 Mpps em um formato com custo-benefício. Com roteamento,
comutação, segurança e SIP integrados sem licenciamento adicional, você pode ampliar sua
oferta de serviço e simplificar o gerenciamento de sua WAN corporativa. Com o módulo de
Plataforma de Aplicativo Aberto, a série de roteadores MSR3000 oferece uma ampla variedade
de aplicativos virtualizados. Sua arquitetura distribuída e sua alta confiabilidade também
fortalecem a resiliência de filiais de médio e grande porte.

Features

Reduz a Complexidade e simplifica a sua Rede

A série de roteadores HPE MSR3000 simplifica sua rede através de recursos integrados de
roteamento, comutação, segurança e voz, combinando a flexibilidade de atualizações modulares
para oferecer roteamento de alto desempenho para filiais de médio e grande porte.

Torna a administração mais fácil com o software HPE Intelligent Management Center (IMC).

Reduz a complexidade de gerenciamento com implantação que dispensa intervenções (ZTP) e
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VPN dinâmica.

Melhora o tempo de serviço e o desempenho de filial

A série de roteadores HPE MSR3000 oferece roteamento de alto desempenho com até 5 Mpps
de encaminhamento e 3,3 Gbps de taxa de transferência de criptografia IPSec para atender aos
requisitos de largura de banda do tráfego de filiais.

Suporta serviços de filiais com um conjunto abrangente de recursos e facilita a transição para a
nuvem com segurança integrada.

Atende a filiais de médio e grande porte com arquitetura de hardware avançada e alta
densidade de porta.

Aumente o retorno do investimento

A série de roteadores HPE MSR3000 é uma plataforma modular com ampla variedade de
opções de conectividade, permitindo um projeto certo para suas necessidades.

Reduza seu TCO através de padrões abertos, economia de energia e espaço e hardware com
eficiência energética.

Implante recursos avançados sem licenciamento adicional.

Aumenta a agilidade e a resiliência

A série de roteadores HPE MSR3000 oferece serviço de filiais e continuidade dos negócios com
WAN 4G/LTE e 3G.

Com o módulo da Plataforma de Aplicativo Aberto, suporte a aplicativos HPE AllianceOne, como
aceleração de WAN e Microsoft Skype for Business (Lync).

Oferece uma abordagem de padrões abertos para sua infraestrutura de rede.

Com arquitetura de hardware avançada e módulos de FPBA, você obtém uma funcionalidade
confiável, de alto desempenho, com processadores de vários núcleos.
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Specifications

Portas

6 slots HMIM; 4 slots SIC, 2 slots DSIC ou uma combinação; 3 portas RJ-45 1000BASE-T e 2
portas Gigabit Ethernet SFP fixas; Máximo, dependendo do modelo e da configuração

Capacidade de produção

5 Mpps; Máximo, dependendo do modelo e da configuração

Tamanho da tabela Routing

500000 entradas (IPv4), 500000 entradas (IPv6); Máximo, dependendo do modelo e da
configuração

Capacidade sem fios

3G, 4G LTE, 4G; Dependendo das opções e da configuração

Recurso PoE

IEEE 802.11at, 450 W; Máximo, dependendo de modelo, opções e configuração

Voltage de entrada

-36 a -75 VDC; Máximo, dependendo do modelo e da configuração

Gama de temperaturas de funcionamento

0 a 45?

0 a 45 °C (32 a 113 °F)

Intervalo de umidade para funcionamento
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5 a 90% (sem condensação)

Garantia

Garantia de 1 ano: Consulte www.hpe.com/networking/warrantysummary para ver informações
de garantia e suporte incluídas na compra do produto.
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