
1 Wybierz 
model

Zero
problemów.  
Tylko oszczędności.

Zaoszczędź do 4000 € na wybranych testerach
okablowania miedzianego i światłowodowego. 
Promocja ograniczona czasowo. 
Dołącz do nas i uczcijmy razem 30-lecie naszej 
działalności oszczędzając na zakupie wiodących w branży 
narzędzi do testowania i certyfikacji sieci. Od 1992 roku 
firma Fluke Networks dostarcza dokładne, szybkie, 
niezawodne i łatwe w użyciu testery certyfikacyjne 
do rąk instalatorów i techników sieciowych na całym 
świecie. 
 
W tym roku, celebrując naszą 30. rocznicę, 
przygotowaliśmy dla Ciebie rewelacyjną ofertę rabatową 
na najlepiej sprzedające się rozwiązania miedziane oraz 
światłowodowe.

Przez wszystkie te lata, dzięki swoim skutecznym 
programom wymiany tzw. “trade-in”, firma Fluke 
Networks zapewniła swoim lojalnym klientom możliwość 
przejścia na następną generację testerów. 
 
Jednak dzięki naszej nowej promocji “Zero problemów. 
Tylko oszczędności”, wymiana nie jest wymagana. 
Żadnych zwrotów, rejestracji ani komplikacji. Po prostu 
skontaktuj się ze swoim lokalnym dystrybutorem 
i skorzystaj ze wspaniałych rabatów. 
 
www.Flukenetworks.com/NFJSPromo 

Model Nr kat. Regularna rekomendowana 
cena sprzedaży

Obniżona rekomendowana 
cena sprzedaży

Szacowane oszczędności*  
w Eur (€)

DSX-602 PRO 4956200 9,799 8,999 800

DSX2-5000 4955000 13,644 12,144 1,500

DSX2-5000/GLD 4955017 14,872 12,872 2,000

DSX2-5000QI 4955088 23,553 21,053 2,500

DSX2-5000QI/GLD 4955074 26,899 22,899 4,000

DSX2-8000 4954538 15,465 13,965 1,500

DSX2-8000/GLD 4954550 16,749 14,749 2,000

CFP2-100-Q 4955797 14,543 13,043 1,500

CFP2-100-Q/GLD 4955805 16,387 14,387 2,000

CFP2-100-QI 4955854 16,165 14,165 2,000

Bez zbędnego zamieszania, bez zbędnych formalności - oszczędzanie na nowych testerach nie może być prostsze.

Jak to działa?

*Uwaga: Nasi autoryzowani dystrybutorzy mogą udzielać dodatkowych rabatów cenowych, a co za tym idzie - większych oszczędności dla klienta końcowego.

2 Kup u lokalnego 
dystrybutora 33 Korzystaj

z oszczędności

http://www.Flukenetworks.com/NFJSPromo


Obowiązujące warunki i zasady: Niniejsza promocja dostępna jest od 1 września do 31 grudnia 2022 roku, dla klientów końcowych w Europie, na Bliskim 
Wschodzie, w Afryce i WNP (z wyłączeniem wszelkich krajów, do których mają zastosowanie sankcje handlowe UE lub USA). Rabat oferowany w ramach 
promocji obowiązuje przy zakupie kwalifikujących się produktów zakupionych wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów firmy Fluke. Sponsor 
promocji: Fluke Europe BV. Aby zapoznać się z pełnym regulaminem promocji należy odwiedzić stronę: [www.NFJS-Promotion-Terms-and-Condition.com ]

Już dziś rozwiązuj i zapobiegaj problemom z siecią 
dzięki testerom okablowania miedzianego firmy 
Fluke Networks.
Firmy często oczekują, że ich 
okablowanie miedziane będzie działać 
bezbłędnie. Jednak pójście na skróty 
podczas projektowania, instalacji 
czy testowania często powoduje 
przestoje, na które tracą swoje zasoby 
i pieniądze. Można temu zapobiec 
dzięki instalatorom kabli, którzy są w 
stanie zainstalować zgodne z normami 
systemy okablowania miedzianego 
oraz mają możliwość szybkiego 
lokalizowania usterek.

Fluke Networks jest najbardziej 
zaufanym partnerem w branży 
testowania kabli, uwzględniając 
również Kat. 8 okablowania 
strukturalnego, która obsługuje 

transmisję danych do 40GB/s, 
wykorzystując okablowanie miedziane.

Testery kabli DSX CableAnalyzer™ 
zapewniają dokładną, bezbłędną 
certyfikację, nawet w przypadku 
złożonych projektów, gdzie w proces 
testowania zaangażowanych jest wiele 
zespołów, z różnymi typami mediów 
i wieloma wymaganiami.

DSX jest zbudowany na bazie naszej 
modułowej konstrukcji Versiv™, 
która obsługuje certyfikację miedzi, 
tłumienie w światłowodach, testy 
OTDR oraz inspekcję powierzchni 
czołowych włókien w jednym. Fluke Networks 

DSX-8000

Światłowody są preferowanym 
typem mediów dla krytycznych 
połączeń między centrami danych, 
sieci szkieletowych w budynkach 
oraz sieci obsługujących kampusy 
na większe odległości. Są one coraz 
częściej wybieranym rozwiązaniem 
do zastosowania z innowacyjnymi 
technologiami, które są wymagane 
do obsługi lawinowo rosnącego 
zapotrzebowania na pasmo. 
 
W związku z tym, popyt na 
badania i certyfikację włókien 
rośnie w bardzo szybkim 
tempie. Włókna okazały się 
być opłacalnym i niezawodnym 
medium transmisyjnym, są jednak 
podatne na zanieczyszczenia oraz 
uszkodzenia. Określenie przyczyny 

awarii może być czasochłonne 
i wymagające odpowiednich 
zasobów. CertiFiber Pro zapewnia 
zestaw testów strat optycznych z 
najkrótszym czasem certyfikacji.

Nasz system zarządzania ProjX™ 
gwarantuje, że wszystkie zadania 
są wykonywane prawidłowo oraz 
wydajnie, a zestaw do badania 
strat optycznych zapewnia 
automatyczną analizę Pass/Fail 
zgodnie z normami branżowymi lub 
indywidualnymi limitami. Zarówno 
DSX, jak i CertiFiber są kompatybilne 
z Linkware™ Live, usługą opartą 
na chmurze. Klienci mogą szybko 
i łatwo tworzyć profesjonalne, 
niestandardowe raporty PDF za 
pomocą LinkWare™ PC.

Przyspiesz każdy krok certyfikacji
światłowodów z Fluke Networks. 

Fluke Networks 
CertiFiber Pro

Dzięki zniżkom do 4000 euro w stosunku do regularnych 
cen naszych autoryzowanych dystrybutorów, oszczędności 
są jeszcze większe niż w zeszłym roku. 
 
Ponadto, jeśli zakupisz pakiet obejmujący program Fluke 
Networks Gold, zdobędziesz przewagę, ponieważ chcemy 
dać naszym klientom Gold coś wyjątkowego (szczegóły 
naszego programu Gold znajdziesz tutaj) https://www.
flukenetworks.com/content/gold-product-support# 

Program Fluke Networks Gold
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