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De perfecte verbinding voor uw thuisnetwerk
De dLAN® 500 AVplus adapter zorgt voor de perfecte verbinding van computer en Entertainment Electronics via het stroomnetwerk. Alle apparaten
kunnen in een handomdraai met elkaar en met het internet verbonden
worden. De dLAN® adapter bereikt daarbij een gegevensoverdracht van
500 Mbps en is sneller dan een conventionele netwerkkabel of WLAN. Bovendien hoeft u geen nieuwe kabels te trekken en heeft u evenmin last van
WLAN-onderbrekingen. Dankzij het ingebouwde stopcontact gaat geen
stroomaansluiting verloren

dLAN® 500 AVplus

dLAN® 500 AVplus
Starter Kit

dLAN® 500 AVplus
Network Kit

Dankzij het geïntegreerde stopcontact
gaat er geen stroomaansluiting verloren

Highlights:
• Highspeed thuisnetwerk via de stroomleiding in huis met overdrachtssnelheden tot 500 Mbps.
• Dankzij het geïntegreerde stopcontact gaat geen enkele stroomaansluiting verloren! Eindapparaten en zelfs verdeelstekkers kunnen direct
op de adapter aangesloten worden.
• De ingebouwde netﬁlter verbetert de gegevensoverdracht aanzienlijk.
• Perfect voor alle gegevensoverdracht in het thuisnetwerk, 3D-entertainment in het hele huis, multimedia-streaming en multiroom-entertainment – meerdere HDTV-streams kunnen parallel overgedragen worden.
• Computers, notebooks (PC/Mac), Internet-TV, IPTV-settop-boxes,
spelconsoles, netwerk harde schijven enz kunnen in een handomdraai
onderling en met het internet verbonden worden.
• Conﬁguratie overbodig – u steekt de adapter in het stopcontact, verbindt deze met de computer via de netwerkkabel en klaar!
• Automatische datapriorisatie (Quality of Service) zorgt voor storingsvrije
videooverdracht en internettelefonie, ook wanneer meerdere personen
tegelijkertijd op het internet surfen.
• Werkt dankzij de automatische fasekoppeling in elke ruimte van iedere
woning, of het om nieuwbouw of een bestaand gebouw gaat, tot 300
meter leidinglengte.
• Veiligheid met een druk op de knop – een veilige AES-codering wordt
eenvoudig geactiveerd via een knopdruk op de adapter.
• Slechts 0,5 Watt verbruik in standby: de adapter reduceert het energieverbruik automatisch met meer dan 90 procent.
• Installatie geheel zonder computer mogelijk. Een eenvoudige en
individuele bewaking en conﬁguratie van het dLAN®-thuisnetwerk kan
bovendien via de intuïtief bedienbare software-interface dLAN® Cockpit
worden uitgevoerd.
• Compatibel met alle 200 en 500 AV-adapters (HomePlug AV)
• 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

Articel numbers:
dLAN® 500 AVplus:
01636 (NL,ES,PT), 01639 (BE,PL,CZ,SK)
dLAN® 500 AVplus Starter Kit:
01637 (NL,ES,PT), 01640 (BE,PL,CZ,SK)
dLAN® 500 AVplus Network Kit:
01638 (NL,ES,PT), 01641 (BE,PL,CZ,SK)
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