
Φάσμα Συχνοτήτων
Η σειρά PTP 100 παρέχει 
ασύρματη ευρυζωνική 
πρόσβαση στις ζώνες 
συχνοτήτων 2.4, 5.2, 5.4 
και 5.8 GHz οι οποίες δεν 
απαιτούν άδεια λειτουργίας, 
απαλλάσσοντά σας έτσι από 
δαπανηρά τέλη άδειας.

Μεγάλη Εμβέλεια
Σε περιβάλλοντα με οπτική 
επαφή η σειρά PTP 100 με 
την βοήθεια ανακλαστήρα 
μπορεί να προσφέρει 
εμβέλεια έως και 35 μίλια 
(56 χιλιόμετρα).

Επιλογές Aσφαλείας
Με ενσωματωμένη 
κρυπτογράφηση DES, και 
διαθέσιμη επιλογή για 
κρυπτογράφηση AES, η 
σειρά PTP 100 διανέμει 
δεδομένα με τη βέλτιστη 
αξιοπιστία και ασφάλεια.

Αντίσταση σε Παρεμβολές
Η σειρά PTP 100 προσφέρει 
ισχυρά συστήματα 
διαμόρφωσης πολλαπλών 
επιπέδων που βοηθούν στην 
άμβλυνση των παρεμβολών 
σήματος από άλλα 
συστήματα, όπως επίσης 
και την αποφυγή αυτο-
παρεμβολών.

Tαχύτερη Eγκατάσταση
Επειδή δεν απαιτούνται 
κόστη εκσκαφής που είναι 
συνήθως απαραίτητα για 
μια ενσύρματη επέκταση 
δικτύου, η σειρά PTP 100 
μπορεί να αναπτυχθεί πιο 
αποδοτικά μέσα σε λίγες 
ώρες ή ημέρες, αντί για 
εβδομάδες, μήνες ή ακόμα 
και χρόνια.
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CAMBIUM NETWORKS PTP100
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, το κλειδί για ταχεία και διατηρήσιμη ανάπτυξη κάθε 
φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, είναι η πρόσβαση σε επικοινωνίες υψηλής 
ταχύτητας.
Τα ευρυζωνικά δίκτυα επικοινωνιών είναι η ραχοκοκαλιά των επιχειρήσεων που βασίζονται 
στη σύλληψη, ανάλυση και διάδοση κρίσιμων πληροφοριών.
Για τον λόγο αυτό και παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, πάρα πολλοί οργανισμοί 
σχεδιάζουν να διευρύνουν και να επεκτείνουν τα δίκτυα επικοινωνιών τους έτσι ώστε να 
πετύχουν ευκολότερα τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Aντιμετωπίζουν όμως ένα 
σημαντικό εμπόδιο: το κόστος.
H ασύρματη λύση που προσφέρει η Cambium Networks με την σειρά PTP 100 αντιμετωπίζει 
την ανάγκη για αυξημένη ευρυζωνική χωρητικότητα σε πιο προσιτή τιμή.
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