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Topklasse –
maximale gegevenstransmissie dankzij
ingebouwde contactdoos en netfilter
De dLAN®-Plus-adapter van devolo zorgt met de ingebouwde contactdoos
en het netfilter voor optimale beschikbaarheid en de beste prestaties: Dankzij het geïntegreerde stopcontact kunnen andere eindapparaten of meervoudige contactdozen op de adapter worden aangesloten. Geen enkele
stroomaansluiting gaat verloren. De geïntegreerde filter verbetert de gegevensdoorvoer binnen het thuisnetwerk aanzienlijk.

dLAN® 200 AVplus

dLAN® 200 AVplus
Starter Kit

dLAN® 200 AVplus
Network Kit

Dankzij het geïntegreerde
stopcontact gaat er geen
stroomaansluiting verloren

Highlights:
• De dLAN® 200 AVplus bouwt snel en eenvoudig een netwerkverbinding
op via het huisinterne stroomnet
• Eenvoudige Plug-and-Play-verbinding tussen router, computer en andere netwerkapparaten – gewoon insteken en klaar!
• Dankzij het geïntegreerde stopcontact kunnen andere eindapparaten of
meervoudige contactdozen op de adapter worden aangesloten, net als
bij een normaal stopcontact - er gaat geen stroomaansluiting verloren
• De geïntegreerde netfilter verbetert de gegevensdoorvoer binnen het
thuisnetwerk
• Dankzij de „Quality of Service“ functie en overdrachtsnelheden van max.
200 Mbps zijn toepassingen mogelijk die de hoogste eisen stellen aan de
gegevensdoorvoer
• Het automatisch prioriteren van gegevens zorgt voor een storingsvrije
weergave van spraak- en videodata
• Eenvoudige gegevensencryptie via een druk op de knop
• Dankzij gepatenteerde stroombespaarmodus automatisch reductie van
het energieverbruik tot 90%
• Compatibel met alle devolo-adapters uit de serie dLAN® 200 en
dLAN® 500
• Groot databereik van 300 meter  tussen adapters en betrouwbare netwerksnelheid voor de opbouw van een thuisnetwerk
• 3 jaar garantie

Ondersteunte software:
Microsoft Windows® XP 32 bit,
Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit,
Mac OS® X, Linux®

Compatibel met:
dLAN® 500 AVmini
dLAN® 500 AVplus
dLAN® 500 AVtriple+
dLAN® 200 AVsmart+
dLAN® 200 AVplus
dLAN® 200 AVeasy/AVmini
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® 200 AV USB extender

Artikelnummers:
dLAN® 200 AVplus:
09012 (NL,ES,PT), 01362 (BE,PL,CZ,SK)
dLAN® 200 AVplus Starter Kit:
09014 (NL,ES,PT), 01370 (BE,PL,CZ,SK)
dLAN® 200 AVplus Network Kit:
09016 (NL,ES,PT), 01589 (BE,PL,CZ,SK)
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