
dLAN
®

 500 WiFi

 Revolutionair eenvoudig

 Beste ontvangst voor smart- 
 phone en tablet

 WiFi eindelijk in elke kamer

dLAN® 500 WiFi dLAN® 500 WiFi

Starter Kit

dLAN® 500 WiFi 

Network Kit

Eindelijk:
WiFi in elke kamer!
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Highlights:

• Eindelijk WiFi-ontvangst in elke kamer. Snel en stabiel:  
precies daar waar uw WiFi tot nu toe te zwak was.

• Zonder signaalverlies door muren en plafonds. Volledige 
WiFi-dekking in elke hoek van het huis.

• De optimale WiFi-verbinding voor smartphones, laptops en 
tablets. Zonder haperen! Zonder wegvallen!

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

• Met de LAN-aansluiting kunt u uw internetapparaten te 
allen tijde met een netwerkkabel op het internet aansluiten 
(bijv. spelconsole, TV of media receiver).

• De gratis intuïtieve app helpt u bij het beheren van uw 
persoonlijke thuisnetwerk (bijv. kinderslot, toegang voor 
gasten, WiFi timer).

• Ga voor de nummer 1: al meer dan 10 miljoen tevreden 
dLAN®-klanten wereldwijd.

• 3 jaar garantie.

 

       

   dLAN® 500 WiFi: 

         09080 (NL/ES/PT), 09079 (BE/PL/CZ/SK)

   dLAN® 500 WiFi Starter Kit:

   09087 (NL), 09086 (BE)

          dLAN® 500 WiFi Network Kit:

          09094 (NL), 09093 (BE)

Artikelnummers:

Daarom is de dLAN® 500 WiFi beter dan een WiFi repeater:
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dLAN® 500 WiFi

devolo gebruikt voor de verbinding van de dLAN® 500 WiFi 

het interne stroomnet. Deze is stabiel en snel. Zo heeft men 

aan elk stopcontact, waarin een dLAN® 500 WiFi adapter 

wordt geplaatst, direct de volle bandbreedte ter beschikking. 

Dit in tegenstelling tot een WiFi repeater: deze geeft gewoon 

een signaal door dat al zwak is. Gevolg: een blijvend slechte 

WiFi-verbinding!

devolo Deutschland

Charlottenburger Allee 60 
52068 Aachen
Tel  +49 (0) 241 18279-0
Fax  +49 (0) 241 18279-999
info@devolo.de  
www.devolo.de

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

Insteken, 

WiFi!


