
Skontaktuj się z opiekunem Integrated Solutions,
aby dowiedzieć się więcej.

Przy zakupie dowolnego
z promocyjnych switchów
lub/i wewnętrznych 
punktów dostępowych
w czasie obowiązywania  
promocji, otrzymasz 
produkt w ciągu 3 – 5 
tygodni.

Switch Campus z dostępem GE
• S5735-L24T4X-A1 (24 porty 10/100/1000BASE-T, 4 porty10GE SFP+, zasilanie prądem zmiennym)
• S5735-L24P4X-A1 (24 porty 10/100/1000BASE-T, 4 porty 10GE SFP+, PoE+, zasilanie prądem zmiennym)
• S5735-L48T4X-A1 (48 portów 10/100/1000BASE-T , 4 porty 10GE SFP+, zasilanie prądem zmiennym)
• S5735-L48P4X-A1 (48 portów 10/100/1000BASE-T, 4 porty 10GE SFP+, PoE+, zasilanie prądem

zmiennym)

Wewnętrzny punkt dostępu
• AirEngine5761-11 (11 wewnętrznych punktów dostępu , 2+2 podwójne pasma, smart antena, USB, BLE)
• AirEngine5761-21 (wewnętrzny punkt dostępu 11ax, 2+4 podwójne pasma, smart antena, USB, BLE)

Zewnętrzny punkt dostępu
• AirEngine6760R-51 (zewnętrzny punkt dostępu 11ax, 4+4 podwójne pasm, smart antena, BLE)

Kontroler sieci WLAN
• AC6508 (10 portów GE, 2 porty 10GE SFP+, z adapterem prądu przemiennego/stałego)

Router dostępowy
• AR651 (2 GE combo WAN, 8 GE LAN, 1 USB2.0, 1 gniazdo MIC) 
• AR6121E (2 GE combo WAN, , 1 10GE(SFP+) WAN, 8 GE LAN, 1 GE combo LAN, 2 USB, 2 SIC)
• AR6140E-9G-2AC (5 GE RJ45, 4 GE SFP, 1 USB 3.0, 4 SIC)

Router podstawowy
• AR6280, 1 gniazdo SRU , 4 gniazda SIC, 2 gniazda WSIC, 2 gniazda XSIC, 2 zespoły portu serwisowego

z routerem 400H gniazda sieciowego, 14 portów 10GE(SFP+), 10 portów miedzianych GE, 1 port USB2.0 
• AR6300, 2 gniazda SRU, 4 gniazda SIC, 2 gniazda WSIC, 4* gniazda XSIC, 2* zespoły portu serwisowego

z routerem 400H gniazda sieciowego, 14* portów 10GE(SFP+), 10* portów miedzianych GE, 1* port 
USB2.0 

• NetEngine 8000 F1A, 8 p.ortów 100GE, 20 portów 25GE, 28 portów 10GE, 2 porty zasilania prądu 
przemiennego

Kup dowolny z promocyjnych 
zewnętrznych punktów 
dostępowych, kontrolerów 
WLAN i/lub routerów
w czasie obowiązywania 
promocji, a otrzymasz
produkt w ciągu 3 – 5 
tygodni.

Szczegóły promocji

Uaktualnij sieć do wersji WiFi 6 już dziś

Złóż zamówienie już dziś, aby otrzymać zestaw w ciągu od 3 do 5 tygodni i cieszyć się
najlepszą technologią WiFi 6. Dzięki wiodącym w branży, skonstruowanym w oparciu
o inteligentne kryteria antenom i technologiom algorytmów produkty Huawei AirEngine Wi-Fi
6 umożliwiają przedsiębiorstwom tworzenie sieci Wi-Fi 6 bez „dziur” w obszarze pokrycia,
dzięki czemu wyeliminowane zostały czasy oczekiwania i ryzyko utraty pakietu podczas
roamingu.

Ciesz się wysokowydajnymi przełącznikami CloudEngine

Zbudowane w oparciu o najnowszej generacji hardware oraz wykorzystujące
oprogramowanie Versatile Routing Platform (VRP) marki Huawei, przełączniki CloudEngine
S5735-L oferują łączność komunikacyjną z siecią Ethernet, zróżnicowane zabezpieczenia
i obsługę wielu protokołów routingu warstwy 3, zapewniając wyższą wydajność i większą moc
przetwarzania usług dla sieci.

Wzmocnij korzystając z kompleksowego centrum zarządzania siecią marki
Huawei CloudCampus 3.0

Dzięki rozwiązaniu Huawei CloudCampus 3.0 firmy mogą tworzyć centra zarządzania siecią
oparte o wiodącą w branży architekturę zarządzania chmurą. Wprowadzając technologie big
data, AI i SDN, to atrakcyjne rozwiązanie wdraża automatyzację i inteligentną obsługę oraz
utrzymanie sieci kampusowych, zapewnia wysokiej jakości usługi przewodowe
i bezprzewodowe, a także umożliwia automatyczne dostarczanie usług, inteligentne wsparcie
doświadczenia i większą ochronę zabezpieczeń.

• Ciesz się znacznie 
skróconym czasem realizacji 
i dużo szybszą dostawą przy 
zamawianiu produktów 
sieciowych Huawei

• Łatwe pozyskiwanie pilnie 
potrzebnych produktów
do projektów, które muszą 
zostać wdrożone w ciągu 
najbliższych tygodni

• Bliższa komunikacja
o dostępności produktu 
między firmą Huawei
a jej partnerami/klientami 
końcowymi

Korzyści Cel

• Kraj: Polska
• Okres promocji: Program obowiązuje od 1.10.2021 r. do 31.12.2021 r., a zamówienia należy składać w okresie 

obowiązywania promocji.
• Rejestracja transakcji: Zatwierdzona rejestracja transakcji jest obowiązkowa, na końcu rejestracji transakcji 

należy zamieścić dopisek: „Promocja Fast Track”.
• Regulamin: Marka Huawei ma prawo do jednostronnego odrzucenia pojedynczego zamówienia zakupu lub 

jednostronnego wypowiedzenia niniejszego programu promocyjnego.
• Polityka zwrotów: Zwroty nie są dozwolone.

Warunki


