
BẢNG THÔNG SỐ  BỘ PHÁT WI-FI TRONG NHÀ AP15

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNHCác doanh nghiệp nhỏ đang phải đối mặt với không ít 
thách thức đến từ những công nghệ mới được liên tục 
ra mắt, khiến họ bị choáng ngợp và không thể theo kịp. 

Các thiết bị di động và ứng dụng đám mây như Microsoft Office 365 cũng 
đang thay đổi cách thức bạn tương tác với khách hàng, nhà cung cấp và 
nhân viên. Vì việc thiết lập hệ thống lương mới hay lựa chọn hệ thống 
điểm bán hàng hiệu quả nhất đã đủ phức tạp rồi nên chúng tôi tin rằng 
việc chọn giải pháp Wi-Fi tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn nên càng 
đơn giản càng tốt.

Dù bạn làm chủ một công ty thiết kế hay khởi nghiệp về công nghệ thì 
nhân viên và khách hàng của bạn đều cần có mạng để làm mọi việc. 
Do tầm quan trọng của Wi-Fi hiện nay nên bạn cần một giải pháp được 
thiết kế phù hợp với mục đích, giúp công việc kinh doanh của bạn phát triển 
thuận lợi. Bộ phát Wi-Fi (AP) Aruba Instant On rất dễ triển khai và quản lý 
với chất lượng ấn tượng từ hình thức đến trải nghiệm với mức giá hấp dẫn.

Wi-Fi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Aruba Instant On AP15

Công nghệ Smart Mesh

Công nghệ 802.11ac Wave 2, 4X4:4 
MU-MIMO

Khả năng quản lý và theo dõi từ xa

Mạng Wi-Fi riêng cho nhân viên và 
khách

Ứng dụng di động và cổng thông tin 
trên đám mây

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Được thiết kế để triển khai cho các doanh nghiệp nhỏ có 
lưu lượng truy cập lớn và nhu cầu hiệu suất cao như công ty 
khởi nghiệp công nghệ cao, công ty thiết kế và hoạt họa, 
không gian làm việc chung. 

Đơn giản mà cực hiệu quả

Wi-Fi hoạt động ngay lập tức

Ứng dụng di động dễ triển khai và bảo trì

Bảo mật hoàn toàn đáng tin cậy

Wi-Fi tách riêng lưu lượng truy cập của 
doanh nghiệp và khách

Truy cập mạng an toàn với giải pháp 
WPA2/WPA3 và Enhanced Open

Luôn hỗ trợ bạn

Dịch vụ bảo hành và hỗ trợ hàng đầu

Hiệu suất siêu nhanh cho các công cụ 
video, âm thanh và họp trực tuyến
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HỘP SẢN PHẨM

Bộ phát Wi-Fi trong nhà Aruba Instant On 
AP15

Sách hướng dẫn nhanh Aruba Instant On 
AP15

Kẹp lắp vào thanh treo trần

Kẹp lắp vào bề mặt cứng

Cáp Ethernet

SÓNG VÔ TUYẾN

Sóng vô tuyến kép cho phép vận hành 
đồng thời hai băng tần

4x4 MIMO 5 GHz 802.11ac cho tốc độ 
dữ liệu không dây lên đến 1.733 Mbps, 
có hỗ trợ MIMO nhiều người dùng (Wi-Fi 5)

2x2 MIMO 2,4 GHz 802.11n cho tốc độ 
dữ liệu không dây lên đến 300 Mbps 
(Wi-Fi 4)

GIAO DIỆN CỔNG KẾT NỐI

Cổng Uplink Gigabit Ethernet, có hỗ trợ 
PoE-in (802.3af)

Đầu kết nối nguồn DC (12 V)

Giao diện cổng USB (sử dụng sau này) 

Sóng vô tuyến Năng lượng thấp Bluetooth 
(BLE)

Đèn LED chỉ báo trạng thái (2)

Nút đặt lại/điều khiển đèn LED

Khe khóa Kensington

QUY CÁCH SẢN PHẨM

183 mm x 183 mm x 41 mm, không 
bao gồm phụ kiện lắp

Trọng lượng: 674g

NGUỒN

Cấp nguồn qua Ethernet (PoE): 802.3af 
(loại 3)

Nguồn DC (12 V)

Lưu ý: Các nguồn cấp điện được bán riêng

ĂNG-TEN

Tích hợp ăng-ten đa hướng nghiêng 
xuống có độ lợi ăng-ten riêng tối đa 
3,6 dBi ở 2,4 GHz và 6,0 dBi ở 5 GHz

LẮP ĐẶT

Bộ phát Wi-Fi đi kèm một kẹp lắp 
(màu đen) để gắn vào thanh treo trần 
và một kẹp lắp (màu trắng) để lắp vào 
bề mặt cứng (tường/trần)

TUÂN THỦ VÀ AN TOÀN

Xếp hạng Plenum của UL 2043

MÔI TRƯỜNG & ĐỘ TIN CẬY

Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến +50°C 
(+32°F đến +122°F)

Độ ẩm: 5% đến 93% không ngưng tụ

Tuổi thọ sản phẩm: 916.000 giờ (105 năm) 
ở +25°C

CHỨNG NHẬN CỦA NGÀNH

Xếp hạng Plenum của UL 2043

EN 60601-1-1 và EN 60601-1-2 
(để triển khai trong môi trường y tế)

Được Wi-Fi Alliance (WFA) chứng nhận 
802.11ac với chuẩn Wave 2 (Wi-Fi 5), WPA2, 
WPA3, Enhanced Open (OWE)

CÁC PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ

Ứng dụng di động Instant On (Android & 
iOS) 

Cổng thông tin trên đám mây: 
Portal.ArubaInstantOn.com

BẢO HÀNH & HỖ TRỢ

Aruba Instant On được bảo hành 1 năm, 
được hỗ trợ qua điện thoại 24X7 trong 90 
ngày đầu và hỗ trợ qua trò chuyện 
trực tuyến trong suốt thời gian bảo hành.
Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của 
cộng đồng trong thời gian sở hữu sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

183mm

41mm

183m
m
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THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Bộ phát Wi-Fi trong nhà Aruba Instant On AP15
Số hiệu bộ phát Mô tả Nhận xét 

R2X05A Bộ phát Wi-Fi trong nhà Aruba Instant On AP15 (US) 4X4 11ac Wave2 Thêm nguồn cấp điện PoE hoặc DC

R2X06A Bộ phát Wi-Fi trong nhà Aruba Instant On AP15 (RW) 4X4 11ac Wave2 Thêm nguồn cấp điện PoE hoặc DC

R2X07A Bộ phát Wi-Fi trong nhà Aruba Instant On AP15 (EG) 4X4 11ac Wave2 Thêm nguồn cấp điện PoE hoặc DC

R2X08A Bộ phát Wi-Fi trong nhà Aruba Instant On AP15 (IL) 4X4 11ac Wave2 Thêm nguồn cấp điện PoE hoặc DC

R2X09A Bộ phát Wi-Fi trong nhà Aruba Instant On AP15 (JP) 4X4 11ac Wave2 Thêm nguồn cấp điện PoE hoặc DC

Lựa chọn nguồn

R2X20A Bộ đổi nguồn Aruba Instant On 12 V/30 W Thêm dây nguồn AC

R2X22A PoE Midspan Injector Aruba Instant On 15.4W 802.3af Thêm dây nguồn AC

Lựa chọn nguồn - tiếp theo   Thêm dây điện AC 3 chạc (C13) cho bộ đổi nguồn/PoE Injector

JW113A Dây nguồn AC PC-AC-ARG Argentina (C13, 2 m)

JW114A Dây nguồn AC PC-AC-AUS Úc (C13, 2 m)

JW115A Dây nguồn AC PC-AC-BR Brazil (C13, 2 m)

JW116A Dây nguồn AC PC-AC-ARG Argentina (C13, 2 m)

JW117A Dây nguồn AC PC-AC-CHN Trung Quốc (C13, 2 m)

JW118A Dây nguồn AC PC-AC-DEN Đan Mạch (C13, 2 m)

JW119A Dây nguồn AC PC-AC-EC Châu Âu (C13, 2 m)

JW120A Dây nguồn AC PC-AC-IN Ấn Độ (C13, 2 m)

JW121A Dây nguồn AC PC-AC-IL Israel (C13, 2 m)

JW122A Dây nguồn AC PC-AC-IT Italy (C13, 2 m)

JW123A Dây nguồn AC PC-AC-JPN Nhật Bản (C13, 2 m)

JW124A Dây nguồn AC PC-AC-KOR Hàn Quốc (C13, 2 m)

JW125A Dây nguồn AC PC-AC-NA Bắc Mỹ (C13, 2 m)

JW126A Dây nguồn AC PC-AC-SWI Thụy Sĩ (C13, 2 m)

JW127A Dây nguồn AC PC-AC-TW Đài Loan (C13, 2 m)

JW128A Dây nguồn AC PC-AC-UK Vương quốc Anh (C13, 2 m)

JW129A Dây nguồn AC PC-AC-ZA Nam Phi (C13, 2 m)

Bộ đồ lắp ráp – Đồ dự phòng

JW047A Đế lắp cơ bản trên tường/trần trên bề mặt phẳng Instant On AP 
(Màu trắng)

JW044A Bộ đồ lắp ráp vào thanh treo trần của Bộ phát Wi-Fi Instant On
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