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GEEF DE VERKOOP VAN DE ICX-SWITCHES EEN BOOST MET DE ICX VELOCITY PROMO

De ICX Velocity Promo is vernieuwd en verbeterd: meer switches en hogere korting. Hiermee kunt u aan de behoefte van nog meer 
klanten voldoen. Deze promo is geldig op alle deals tot € 175.000 MSRP. 

De Ruckus ICX Velocity Promo zorgt voor een aantrekkelijke, concurrerende prijs op geselecteerde Ruckus ICX 7150-switches. Doordat de 
switches stackable en upgradeable zijn, is het geen probleem om klein te starten. Uw netwerk zal met uw organisatie meegroeien zonder 
desinvestering in de apparatuur. Alle switches worden geleverd met Limited Lifetime Warranty, inclusief Next Business Day (NDB) 
hardware replacement.

OVER RUCKUS ICX-SWITCHES
De Ruckus ICX 7150-serie bestaat uit stackable switches die in staat zijn om de vereiste performance, flexibiliteit en schaalbaarheid te 
leveren voor enterprise netwerkinstallaties. Bovendien kunnen de switches naadloos geïntegreerd worden met zowel de SmartZone 
network controller als de draadloze producten van Ruckus voor een uniforme bekabelde en draadloze toegang. De belangrijkste 
voordelen van de Ruckus ICX 7150-serie: 

• Eenvoudig management - Biedt volledig inzicht in uw netwerk via de SmartZone network controller, zodat u snel en effectief
uw netwerk kunt inplementeren, configureren en troubleshooten.

• Pay as you grow - Een schaalbare architectuur gecombineerd met eenvoudige op software gebaseerde upgrades van 1 tot 10
GbE en volledige Layer 3-functionaliteit bieden bescherming van uw investering.

• Prijs en performance – Non-blocking switching en uitzonderlijke schaalbaarheid gecombineerd met multi-gigabit
ethernettechnologie optimaliseren de prestaties en verlagen tegelijkertijd de kosten voor uw netwerken.

VELOCITY PRICING DETAILS

SKU MSRP 

ICX7150-C08P-2X1G* € 835 Details over inkoopprijzen
zijn op aanvraag 
beschikbaar via
sales@alcadis.nl

ICX7150-C12P-2X1G € 1.000

ICX7150-24-4X1G € 1.000

ICX7150-24P-4X1G € 1.600

ICX7150-C12P-2X10GR € 1.500

ICX7150-24-2X10G € 1.500

ICX7150-24-4x10GR € 2.000

ICX7150-24P-4X10GR € 2.600

ICX7150-24P-2X10G € 2.100

* De ICX7150-C08P-2X1G is wel te bestellen, maar nog niet leverbaar. De verwachte beschikbaarheid is momenteel half augustus, maar dit is afhankelijk van de exacte levering van Ruckus.

mailto:sales@alcadis.nl?subject=Ik wil graag de inkoopprijzen van de ICX Velocity Promo ontvangen
https://shop.alcadis.nl/search/icx+7150/?q=icx+7150
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Voor meer informatie of als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met de salesafdeling van Alcadis.

www.alcadis.nl | 030 - 65 85 125 | sales@alcadis.nl

VOORWAARDEN:

• Maximale dealwaarde van € 175.000 MSRP.

• Dit document is uitsluitend voor informatiedoeleinden en vormt geen aanbod van Ruckus Networks.

• Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding, moet de PO voorzien zijn van de naam van de 
eindklant en de promocode RKS-0121.

• In aanmerking komende regio's: EMEA.

• In aanmerking komende resellers: allemaal.

• Deze promo is alleen geldig op bestellingen van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019.

• Quotes en dealregistraties zijn NIET verplicht.

• Deze promo is niet geldig in combinatie met andere Ruckus-promo's, -programma's of speciale 
prijzen.

• Ruckus behoudt zich het recht voor om deze promo aan te passen dan wel te annuleren.




