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ROUTER MIKROTIK CLOUD CORE CCR1072-1G-8S+
Cena celkem:

72 856 Kč
(bez DPH: 60 212 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:
Stav:

80 142 Kč
7 286 Kč
NARMKR1009
CCR1072-1G-8S+
26 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
MikroTik Cloud Core CCR1072-1G-8S+
Cloud Core Router CCR1072-1G-8S+ je nejvýkonnější zařízení od MikroTiku. Je určený pro datová centra a ﬁrmy s vysokými
nároky na výkon sítě. Cloud Core Router má 16 Gbit ECC RAM a dokáže zpracovat přes 120 milionů paketů za sekundu!
Jedná se o vlajkové zařízení od MikroTiku, kde je hlavní důraz kladen na výkon a spolehlivost. Aby se zvýšila spolehlivost
celého systému, je Cloud Core Router dodáván se dvěma zdroji, které se v případě výpadku automaticky přepnou.
Zařízení je osazené 16 GB paměti ECC RAM a má 1 GB NAND paměti, kterou lze dále rozšířit přes microSD kartu anebo
přes USB sloty.
Standardem pro vyšší řady RouterBoardů je barevný LCD displej, na kterém lze nastavit základní parametry, popř.
sledovat aktuální provoz sítě, vytížený Cloud Core Routeru, podívat do logu či jednotku restartovat. USB port lze využít pro
rozšíření interní paměti nebo pro připojení 3G/4G modemu. Pro připojení zařízení se sériovým rozhraním lze využít port RJ-45.
Informace k systému RouterOS MikroTik
Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li poradit se složitějším nastavením, můžete využít naší
podpory.
Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich školeních.
Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto srovnávací tabulku, kde najdete i další informace, které Vám s
výběrem pomohou.
Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně podporují IPv6, mají ﬁrewall, Queues, NAT a s licencí L4 podporují
CAPsMAN server.
MikroTik lze nastavit přes webové rozhraní, přes mobilní aplikaci, anebo programem winbox, který je ke stažení
na mikrotik.com.
MikroTik má "Quick Set" tedy možnost rychlého nastavení. Na výběr je z několika přednastavených proﬁlů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
CPU frekvence: 1,0 GHz
Počet jader: 72
RAM paměť: 16 GB
Porty: 1 x RJ-45 LAN, 8 x SFP+, 1 x USB typ micro B, 1 x USB typ A, 1 x micro SD slot, 2 x M.2 slot
Podpora PoE: ne
Rozměry: 443 x 315 x 40 mm

Užitečné odkazy:
Prohlášení o shodě + uživatelský manuál
Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set
Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu
Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka
Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall
Nastavení překladu adres (NAT)
Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)
Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

