®

dLAN 1200+ WiFi ac
Eindelijk:
WiFi OVERAL!
Revolutionair eenvoudig
Beste ontvangst voor
smartphone en tablet
WiFi eindelijk in elke kamer

GEÏNTEGREERD STOPCONTACT

WIFI ac STANDARD
2x GIGABIT LAN

Highlights:
• Beste thuisnetwerkverbinding dankzij Powerline-technologie.
WiFi aan elk stopcontact. Eenvoudigweg uitpakken, insteken en
aan de slag!

• De WiFi Move Technology verbindt automatisch meerdere
adapters tot een WiFi-netwerk. Optimale WiFi-ontvangst, in het
hele huis, volautomatisch.

• Eindelijk WiFi met ac-snelheid: tot 1200 Mbit/s voor
smartphone, tablet, laptop enz.

• Geïntegreerde encryptie met een druk op de knop! 128 Bit AES
voor de Powerline-verbinding en WPA2 voor WiFi-ac.

• Vier geïntegreerde antennes zorgen voor uitstekende WiFi acontvangst.

• Werkt dankzij een automatische fasesprong in het hele huis.

• Gelijktijdig gebruik van de WiFi-frequenties 2,4 en 5 GHz voor
maximale WiFi-snelheid.
• Powerline-verbinding via de stroomkabel tot 1200 Mbit/s.

• De intuïtieve devolo app helpt u bij het optimaal beheren van
uw persoonlijke thuisnetwerk en het aanpassen ervan aan uw
persoonlijke wensen (bijv. kinderslot, toegang voor gasten,
WiFi-tijdbesturing).

• devolo range+ Technology gebruikt voor de eerste keer alle drie
aders van het stroomnet parallel voor nog meer capaciteit en
grotere reikwijdte.

• Compatibel met alle adapters uit de 200/500/650/1200-serie.

• Met twee geïntegreerde Gigabit LAN-aansluitingen voor uw
internetapparatuur (smart-TV, spelconsole, PC, enz.).

• 3 jaar garantie.

• Ga voor de nummer 1: al meer dan 20 miljoen verkochte devolo
dLAN®-adapters wereldwijd.

• Dankzij het geïntegreerde stopcontact met kinderbeveiliging
gaat geen stroomaansluiting in de kamer verloren.

range
Technology

devolo range+ Technology gebruikt voor de eerste keer
alle drie aders van het stroomnet parallel voor nog meer
capaciteit en grotere reikwijdte.

WiFi

De WiFi Move Technology verbindt automatisch meerdere
adapters tot een WiFi-netwerk. Optimale WiFi-ontvangst,
in het hele huis, volautomatisch.
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