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Slim en intelligent – met 500 Mbps.
Slimme Plug & Play – zonder kabel, zonder configuratie! Via het
unieke dLAN® screen-display informeert de dLAN® 500 AVsmart+
rechtstreeks op de adapter over de status van het thuisnetwerk. Zo
is bijvoorbeeld onmiddellijk de verbindingskwaliteit met de andere
dLAN®-adapters zichtbaar. De nieuwe dLAN®-generatie stuurt gegevens door met een maximale snelheid tot 500 Mbps – ideaal voor
computers en entertainment elektronica. Dankzij het geïntegreerde
stopcontact verliest men geen stroomaansluiting . De intelligente,
gepatenteerde PowerSave-technologie zorgt voor een laag stroomverbruik.

dLAN® 500 AVsmart+

dLAN® 500 AVsmart+
Starter Kit

Het statusdisplay toont de
verbindingsstatus met andere
Powerline-adapters.

Highlights:
• Highspeed thuisnetwerk via de stroomkabel in huis met transmissiesnelheden tot 500 Mbps – tot 300 meter kabellengte
• Voor het perfecte overzicht toont het unieke statusdisplay dLAN® screen
de verbindingsstatus met andere powerline-adapters in het netwerk
• Geen configuratie nodig – de adapter gewoon in het stopcontact steken,
via de netwerkkabel met de computer verbinden, klaar!
• Geen verlies van stopcontacten! Dankzij het geïntegreerde stopcontact
worden eindapparaten en verdeelstekkers rechtstreeks op de adapter
aangesloten
• Een ingebouwde netfilter verbetert de gegevenstransmissie aanzienlijk
binnen het dLAN®-thuisnetwerk
• Perfect voor alle gegevenstransmissie in het thuisnetwerk, 3D-entertainment in het hele huis, multimedia-streaming en multiroom-entertainment – meerdere HDTV-streams kunnen parallel worden doorgestuurd
• Automatische dataprioritering (Quality of Service) zorgt voor storingsvrije
video-overdracht en internettelefonie, ook wanneer meerdere personen
tegelijkertijd op het internet surfen
• Veiligheid met slechts een druk op de knop – een veilige AES-codering
wordt eenvoudig geactiveerd via een knopdruk op de adapter
• Slechts 0,5 Watt stroomverbruik in stand-by dankzij gepatenteerde
PowerSave-technologie: de adapter reduceert het energieverbruik automatisch met meer dan 90 procent
• Installatie volledig mogelijk zonder computer! Extra bewaking en configuratie van het dLAN®-thuisnetwerk is mogelijk via de intuïtief bedienbare software dLAN® Cockpit voor Windows en Mac OS X.
• Compatibel met alle dLAN® 500 AV- en dLAN® 200 AV-adapters (HomePlug AV)
• 3 jaar garantie - in Duitsland vervaardigd, getest en gecertificeerd

Software ondersteunt:
Microsoft Windows® XP 32 bit,
Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit,
Mac OS® X, Linux®
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Compatibel met:
dLAN® 500 AVmini
dLAN® 500 AVplus
dLAN® 500 AVsmart+
dLAN® 500 AVtriple+
dLAN® 200 AVsmart+
dLAN® 200 AVplus
dLAN® 200 AVeasy/AVmini
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® 200 AV USB extender
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Artikelnummern:
dLAN® 500 AVsmart+:
01903 (NL, ES, PT),
01907 (BE, PL, CZ, SK)

dLAN® 500 AVsmart+ Starter Kit
01904 (NL, ES, PT),
01908 (BE, PL, CZ, SK)

