
Uma poderosa combinação do 
AirCheck™ G2 e LinkRunner™ G2 

permite que profissionais de rede validem rapidamente e facilmente 
o desempenho de conectividade para redes cabeadas e Wi-Fi. 

Essas ferramentas de teste de rede ajudam a validar rapidamente o switch / porta / VLAN, o PoE de 60 W, a 
relação sinal / ruído Wi-Fi e a detecção de interferência, economizando tempo valioso e garantindo acesso à rede. 

Economize 20% ao comprar o kit de teste de rede de acesso com fio e Wi-Fi  
(SP-TESTKIT-CBO) versus adquirir o AirCheck G2 e o LinkRunner G2 individualmente. 

O item promocional (SP-TESTKIT-CBO) é oferecido 
em 1º de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018 
ou até o final dos estoques. Esta promoção está dis-
ponível apenas em alguns países onde o AirCheck ™ 
G2 é aprovado para envio e venda, pois o AirCheck 
G2 é um instrumento de teste regulamentado. Para 
obter uma lista detalhada desses países, consulte 
https://enterprise.netscout.com/aircheckg2. 
Esta promoção está sujeita a alterações ou can-
celamento a qualquer momento sem notificação. 
Todas as compras devem ser de novos produtos de 
um revendedor autorizado e de um único pedido 
de compra recebido antes do final do período da 
promoção. 

O SP-TESTKIT-CBO Inclui:
n AirCheck G2 Testador sem fio com estojo pequeno para transporte, 
carregador AC, cabo USB e Guia de Início Rápido.

n LinkRunner G2 Testador inteligente de rede Ethernet fibra e cobre 
com estojo pequeno para transporte, carregador AC, cabo USB, cabo WireView 
ID # 1, acoplador Inline RJ-45, cartão Micro SD 8G e Guia de Início Rápido.

O suporte Gold opcional (inclui um serviço de hardware anual gratuito,
suporte técnico e atualizações de software) pode ser adquirido individual-
mente em qualquer produto:
n AirCheck-G2-1YS:  1 ano de suporte Gold para o AirCheck-G2
n LR-G2-1YS: 1 ano de suporte Gold para LR-G2, LinkRunner G2

Para mais informações sobre essa promoção, entre em 
contato com seu representante de vendas da NETSCOUT 

ou com um revendedor local.

Teste completo de rede 
cabeada e Wi-Fi
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