FOLHA DE DADOS

Xclaim Xi-1
™

PONTO DE ACESSO WI-FI INTERNO DE CLASSE EMPRESARIAL

BENEFÍCIOS
Simplicidade elegante

• Arquitetura multi-AP sem controlador
• Totalmente gerenciamento por aplicativo

Ponto de acesso interno de banda dupla 2x2 selecionável 802.11n
com velocidade agregada de até 300 Mbps

para dispositivo móvel

• Descoberta automática da AP
• Configuração simples por assistente

Os pontos de acesso Xclaim fornecem funcionalidade superior,

Confiabilidade corporativa

simplicidade elegante e preços competitivos para empresas de pequeno

• APs criados manualmente

porte. O Xi-1 é um AP interno 802.11n selecionável de rádio simples

• Não são baseados no design de
referência padrão de AP

e banda dupla que fornece Wi-Fi rápido até 300 Mbps, possibilitando

• Conjunto de recursos corporativos não

um ambiente de trabalho sem fio. O AP Xi-1 é ideal para escritórios

encontrado em APs SMB tradicionais

pequenos contendo vários dispositivos com Wi-Fi, como smartphones,

Acessibilidade do consumidor

• Desempenho corporativo acessível
• Aplicativo de configuração, gerenciamento e status gratuito
• Não requer licenças de AP
• Garantia de hardware limitada de um ano

1

tablets, laptops e impressoras com Wi-Fi. Além disso, o Xclaim Xi-1
proporciona conectividade Wi-Fi segura enquanto fornece acesso de
convidado facilitado.

FOLHA DE DADOS

Xclaim Xi-1
™

PONTO DE ACESSO WI-FI INTERNO DE CLASSE EMPRESARIAL
Wi-Fi grande. Pequenas empresas.

RECURSOS

Os pontos de acesso Xclaim possibilitam a próxima geração
de Wi-Fi para todas as necessidades de negócios incluindo
acesso de hotspot para convidados e Wi-Fi protegido para
todos os funcionários e dados de negócios. Os pontos
de acesso Xclaim são prontos para #mobilidade a fim de
comportar smartphones, tablets e produtos de Wi-Fi tradicionais, com conectividade rápida e confiável de Wi-Fi.

• Design de RF avançado

Uma nova maneira de encarar o Wi-Fi.

• Isolamento de cliente (por AP)

O Xclaim fornece uma nova maneira de encarar o Wi-Fi.
As pequenas empresas não precisam mais escolher entre
soluções corporativas complexas e caras ou produtos para
o consumidos de baixa funcionalidade. O Xclaim é o pacote
completo, combinando confiabilidade e simplicidade com
tecnologia Wi-Fi avançada de classe empresarial. O Xclaim foi
desenvolvido e posicionada unicamente para solucionar as necessidades de Wi-Fi da rede das empresas de pequeno porte.

• Ambientes com um ou vários APs

Conecte. Clique. Pronto.
Ao fazer o download do aplicativo gratuito, Harmony for
Xclaim, você pode configurar, monitorar e gerenciar vários
pontos de acesso e rede de todos os dispositivos inteligentes
na palma da mão. Com o Harmony, a segurança do Wi-Fi fica
ainda mais fácil: Crie uma rede Wi-Fi separada para dados
seguros e proteja-os com a criptografia empresarial padrão
do setor. Você pode criar até 4 redes Wi-Fi separadas (SSIDs)
por Ponto de acesso, permitindo que você comporte e proteja
requisitos empresariais diferentes em redes sem fio diferentes

Wi-Fi para quem não entende de TI.
Configure sua própria rede Wi-Fi segura e confiável sem
exigir serviços de rede caros, dispositivos dedicados ou outro
tipo de software complicado. O Harmony permite que você
configure rapidamente as redes Wi-Fi seguras com vários
pontos de acesso Xclaim em alguns minutos, deixando você
livre para se concentrar nos negócios.
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• Seleção de canal dinâmico (automático)
• Priorização de tráfego automática (automática)
• Equidade de transmissão (automático)
• Direcionamento de banda (automático)

• 4 SSIDs por AP
• Gerenciamento pronto para nuvem

FOLHA DE DADOS
WI-FI

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

ALIMENTAÇÃO

• 12 VCC, 6,5W
• Power over Ethernet 802.3af/at

TAMANHO FÍSICO

• 13 cm (5,1") (C), 13 cm (5,1") (L),

PESO

• 198 g (7 oz.)

PORTAS ETHERNET

• 1 porta, MDX automático,

PADRÕES

• 802.11a/b/g/n

TAXAS DE DADOS
SUPORTADAS

• 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2 e 1 Mbps
• Taxas de dados de 802.11n

SELEÇÃO
AUTOMÁTICA DE
CANAIS

• Suportada

POTÊNCIA DE
TRANSMISSÃO

• 26 dBm para 2,4 GHz†
• 24 dBm para 5,0 GHz†

BSSID

• Até 4

ECONOMIA DE ENERGIA

• Suportada

SEGURANÇA SEM FIO

• WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES

CERTIFICAÇÕES

• FCC (EUA), IC (Canadá), CE (países europeus)

ANTENA

• Omnidirecional

2,8 cm (1.1") (A)

10/100/1000 Mbps com
detecção automática, RJ-45
• Power over Ethernet (802.3af)
OPÇÕES DE TRAVA

• Kensington Lock integrado

CONDIÇÕES
AMBIENTAIS

• Temperatura de operação:

CONSUMO DE ENERGIA

32° F (0° C) a 122° F (50° C) com PoE
32° F (0° C) a 104° F (40° C) com CA
• Umidade de operação:
10% a 95% sem condensação

• 2 W (mínimo)
• 3 W (médio)
• 6,7 W (pico)

† A potência máxima varia de acordo com o país

DESEMPENHO E CAPACIDADE

ESTAÇÕES SIMULTÂNEAS

• Até 100 clientes

Informações de solicitação do produto
MODELO

DESCRIÇÃO

Ponto de acesso Wi-Fi interno de classe empresarial Xclaim Xi-1

GERENCIAMENTO

OPÇÕES DE IMPLANTAÇÃO

• Grupo ou independente

CONFIGURAÇÕES

• Harmony for Xclaim
• Recomendado para redes

AP-Xi-1-XX00

com até 10 APs

Ponto de acesso sem fio 802.11n interno de banda
única Xclaim (2,4 GHz e 5 GHz selecionável). 2x2 (2
fluxos espaciais). Inclui o adaptador PoE. Cabo de
alimentação americano incluído para -US00. Para
-WW00, peça o cabo de alimentação separadamente
e sem custo adicional

Acessórios opcionais

902-0300-XX00

Cabo de alimentação para o adaptador PoE

OBSERVE: Ao solicitar APs internos Xclaim, você deve especificar o destino por
região, indicando -US ou -WW em vez de XX. Ao solicitar injetores PoE ou fontes
de alimentação, você deve identificar o destino indicando -US, -EU, -AU, -BR, -CN,
-IN, -JP, -KR, -SA, -UK ou -UN em vez de -XX.

Copyright © 2014, Ruckus Wireless, Inc. Todos os direitos reservados. Ruckus, Ruckus Wireless, Xclaim e
Harmony for Xclaim são marcas comerciais ou marcas registradas da Ruckus Wireless, Inc. nos Estados
Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais mencionadas neste documento ou no site
são de propriedade de seus respectivos proprietários. Atualizado em outubro de 2014
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350 West Java Drive
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