
1430: Um novo e robusto  
switch da Aruba para 
pequenas e médias empresas

Os switches Aruba Instant On 1430 são switches 
Gigabit Ethernet de camada 2 plug-and-play 
não gerenciados que fornecem conectividade 
simples, confiável e de baixo custo para pequenos 
escritórios e escritórios domésticos. 

Pensemos sobre o yin e yang da tecnologia. O essencial 
é adicionar conexão, profundidade e oportunidade aos 
nossos negócios e nossas vidas pessoais e permitir que 
nos comuniquemos em tempo real, trabalhemos de 
forma mais produtiva e criemos novas fontes de receita. 
No entanto, essa experiência de conectividade de rede 
“feliz” tem um preço, pois apresenta desafios diários de 
instalação, configuração e manutenção, um custo contra 
o qual várias pequenas empresas muitas vezes lutam. 

Para saltar à frente da concorrência, as PMEs (pequenas 
e médias empresas) precisam engajar ativamente os 
clientes com um Wi-Fi confiável e manter os funcionários 
e dispositivos com fio conectados muitas vezes sem 
nenhum suporte de TI dedicado. É aí que um switch de 
rede não gerenciado, acessível e confiável e que não 
exige configuração entra em jogo. 

APRESENTAMOS A SÉRIE DE SWITCHES ARUBA 
INSTANT ON 1430

Na Aruba, sempre estamos um passo à frente das 
necessidades de negócios em constante mudança para 
fornecer as melhores soluções da categoria para que 
empresas de todos os tamanhos possam se concentrar 
no crescimento e não fiquem limitadas por gargalos  
de rede. 

É por isso que estamos apresentando a Série de Switches 
Aruba Instant 1430, com switches não gerenciados fáceis 
de usar e com recursos de switching Gigabit Ethernet de 
camada 2 a um preço acessível, para ajudar a conectar 
e compartilhar recursos comuns, como impressoras e 
access points,  sem que você precise fazer configurações 
complicadas de rede.

OS PRINCIPAIS RECURSOS DA SÉRIE DE SWITCHES 
ARUBA INSTANT ON 1430 INCLUEM: 

• Desempenho rápido: Série de switches Gigabit 
Ethernet de camada 2 não gerenciados, prontos 
para implantação em modelos de 5, 8, 16, 24 e 26 
portas, incluindo modelos com 8 e 16 portas PoE. 

• Plug and play: Funções totalmente 
automatizadas, sem necessidade de configuração 
ou gerenciamento. 

• PoE para IoT: Até 124 W de Power over Ethernet 
(PoE) para alimentar APs, telefones IP e outros 
dispositivos IoT, eliminando cabos de alimentação 
e tomadas.

• Implantação silenciosa: Todos os modelos vêm 
sem ventoinha, gerando uma operação silenciosa 
em espaços acusticamente sensíveis. 

• Pronto para ambientes domésticos e 
escritórios: Modelos compactos com 5 e 8 
portas com certificação Classe B para redes de 
escritórios domésticos. 

• Tranquilidade: A Garantia vitalícia limitada 
significa que a Aruba oferece suporte no presente 
e no futuro. 

Além disso, assim como o restante do portfólio de 
switches Aruba Instant On, a série 1430 oferece 
suporte via chat 24 horas por dia, 7 dias por semana 
durante todo o período da garantia. Assim, você terá 
ajuda sempre que precisar. 
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DE QUE MANEIRA A SÉRIE 1430 ATENDE ÀS 
NECESSIDADES DE PEQUENAS EMPRESAS

Escritórios pequenos: Ter conectividade rápida de 
configuração fácil é crucial para ambientes de pequenos 
escritórios onde o acesso do cliente e a colaboração dos 
funcionários são fundamentais. Conexões de rede que 
não exigem configuração envolvendo computadores, 
access points Wi-Fi e câmeras de monitoramento 
requerem uma rede com fio que não sacrifique o 
desempenho dos recursos plug-and-play. Os switches 
1430 não gerenciados oferecem velocidades Gigabit 
Ethernet rápidas e bastante alimentação PoE a preços 
acessíveis, sem necessidade de gerenciamento  
ou configuração.

Escritórios residenciais: Trabalhar em casa significa 
participar de chamadas virtuais de conferências, usar 
áreas de trabalho compartilhadas e com restrição de 
espaço ter um Wi-Fi confiável em todos os quartos, 
acomodando muitos dispositivos conectados, como 
computadores, consoles de jogos, TVs inteligentes e 
câmeras de segurança. Se você está realizando suporte 
técnico por conta própria, provavelmente está tentando 
equilibrar desempenho, custo e facilidade de 
uso ao criar sua rede doméstica. O 1430 
não gerenciado oferece conectividade 
com fio Gigabit Ethernet confiável 
e um recurso plug-and-play para 
você conectar o equipamento 
e esquecer. Adicionalmente, 
oferece economia de 
espaço com modelos 
compactos de 5 e 8 
portas. 

QUER SABER SE “NÃO GERENCIADO” É O RECURSO 
CERTO PARA VOCÊ?

Switches gerenciados oferecem a você o controle 
da rede, permitindo personalizar e monitorar as 
configurações, incluindo os controles que priorizam e 
segmentam o tráfego de rede. Embora as ferramentas 
de automação ajudem a simplificar a configuração e o 
gerenciamento, quando tudo o que você precisa é uma 
conectividade Ethernet básica e não tem tempo ou 
experiência para lidar com instalações, um switch não 
gerenciado é a solução certa. O portfólio de switches 
Aruba Instant On inclui switches gerenciados de forma 
inteligente e não gerenciados para que você possa 
escolher o que é melhor para você e sua empresa, sem 
comprometer a confiabilidade ou o suporte no  
nível empresarial. 

CONECTE-SE COM A SÉRIE ARUBA INSTANT ON 

Os switches Aruba Instant On 1430 estão disponíveis 
para aquisição por meio dos seus parceiros de confiança. 
Para obter mais detalhes sobre a Série de Switches Aruba 
Instant On 1430, incluindo especificações completas dos 

produtos e opções de compra, visite o site da 
série 1430.

Assine o SMB Beat para obter as 
informações mais recentes sobre 

a linha Aruba Instant On.

http://ArubaInstantOn.com
http://ArubaInstantOn.com/support
http://Community.ArubaInstantOn.com
https://www.arubainstanton.com/smb-newsletter/

