
dLAN® 1200+ 
Starter Kit

dLAN® 1200+ 
Uitbreiding

De nieuwe Powerline-generatie – devolo dLAN® 1200+. Daarmee 

bouwt u eenvoudig het momenteel krachtigste thuisnetwerk op 

via de stroomleiding: verbind uw netwerkapparaten met maximaal 

1200 Mbps voor veeleisende dataoverdracht en bliksemsnelle inter-

nettoegang. Via een adapter met Gigabit-LAN-aansluiting sluit u bijv. 

PVC, TV of spelconsole kinderlijk eenvoudig aan. De geïntegreerde 

range+ technologie zorgt daarbij voor stabiele verbindingen met 

een duidelijke hogere reikwijdte dan vroeger. Kies nu voor de nieuwe 

dLAN®-generatie van devolo – wereldwijd Powerline-marktleider.

Generatie Gigabit.

dLAN® 1200+ 

De nieuwe Powerline-generatie – devolo dLAN® 1200+. Daarmee 

2x LAN

Integrierte Steckdose 

Range+ Technology

1x Gigabit LAN

Range+ Technology

1200 Mbps

Geïntegreerd 
stopcontact

Dankzij het geïntegreerde Dankzij het geïntegreerde 

stopcontact gaat geen 

stroomaansluiting verloren.



The Network Innovation

dLAN® 1200+

dLAN® 1200+:

09374 (NL), 09373 (BE)

dLAN® 1200+ Starter Kit:

09381 (NL), 09380 (BE)

Artikelnummers:

devolo Benelux bvba

Jules Destréelaan 62/bus 4
BE-9050 Gentbrugge
Tél +32 9 231 26 80
Fax +32 9 231 88 61
www.devolo.be
info@devolo.be

• Uw thuisnetwerk uit het stopcontact. Uitpakken. Insteken. 
Aan de slag. De eenvoudige verbinding via de stroomkabel. 
Zo wordt elk gewenst stopcontact direct een internettoegang.

• De optimale internetverbinding voor PC‘s, TV‘s en spel-
consoles. Zonder signaalverlies – stabiel en constant.

• Met bliksemsnelle 1200 Mbps voor veeleisende data-
overdracht.

• Met de range+ technologie nog krachtiger en met grotere 
reikwijdte.

• Supereenvoudige installatie. Gewoon uitpakken, insteken en 
aan de slag.

• Met de Gigabit LAN-aansluiting kunt u steeds een internet-
apparaat via een netwerkkabel met internet verbinden (bijv. 
spelconsole of Smart-TV).

•  Met het ingebouwde stopcontact gaat geen enkele stroom-
aansluiting verloren.

• Automatische beveiliging! Actieve beveiliging tegen onbe-
voegde toegang.

• Met de innovatieve PowerSave-techniek van devolo: minimaal 
energieverbruik, permanent, intelligent en geheel automa-
tisch.

• Automatische fasesprong: maakt toegang tot het internet 
vanuit elke ruimte mogelijk en realiseert in een handomdraai 
uw thuisnetwerk.

•  U kunt uw netwerk te allen tijde uitbreiden en meer 
apparaten opnemen in uw thuisnetwerk, heel eenvoudig met 
een extra dLAN®-adapter.

•  Inclusief dLAN® Cockpit software voor de confi guratie van het 
thuisnetwerk via de PC (Windows, Mac OS® X, Linux®).

•  Compatibel met alle adapters uit de 200/500/650/1200-serie.   
•  Ga voor de nummer 1: al meer dan 10 miljoen tevreden 

dLAN®-klanten wereldwijd.
•  Volledige 3 jaar garantie.  

De range+ technologie zorgt voor een 
stabiele internetverbinding met een dui-

delijk groter bereik. Met deze Powerline-
technologie worden uw stopcontacten nog 
effi  ciënter gebruikt.

range
Technology

• Automatische fasesprong: maakt toegang tot het internet 
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