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Het beste verbinden.
Het beste onderling verbinden. De dLAN® 550 duo+ is er.
Achter het nieuwe design gaat de innovatieve Powerline-technologie
verborgen waarmee uw thuisnetwerk nu nog eenvoudiger en
meer multimediaal wordt. Met transmissiesnelheden tot 500 Mbps
beleeft u entertainment op het hoogste niveau. De range+
technologie zorgt voor een nog stabielere internetverbinding
met een duidelijk groot bereik. Geniet van nog meer stabiliteit en
mobiliteit in het hele huis. Daarbij gaat geen stopcontact verloren: want de dLAN® 550 duo+ heeft een geïntegreerd stopcontact
en biedt bovendien twee Fast-Ethernet-aansluitingen voor twee
eindapparaten. Beleef nu de nieuwe mogelijkheden van uw internet
met de dLAN® 550 duo+ van devolo.

dLAN® 550 duo+
Uitbreiding

dLAN® 550 duo+
Starter Kit

Met de twee Fast-EthernetLAN aansluitingen kunt u
twee internetapparaten te
allen tijde via een netwerkkabel met het internet
verbinden.

dLAN® 550 duo+

Highlights:
• Uw thuisnetwerk uit het stopcontact. Uitpakken. Insteken.
Aan de slag. De eenvoudige verbinding via de stroomleiding
in huis. Zo wordt elk gewenst stopcontact een internettoegang.
• Met 500 Mbps voor snelle datatransmissie.
• Met de range+ technologie nog krachtiger en met groter
bereik.
• De optimale internetverbinding voor PC‘s, TV‘s en spelconsoles. Zonder signaalverlies – stabiel en constant.
• De installatie is kinderspel: gewoon uitpakken, insteken en u
kunt aan de slag.
• Met de twee Fast-Ethernet-LAN aansluitingen kunt u twee
internetapparaten te allen tijde via een netwerkkabel met het
internet verbinden (bijv. spelconsole, TV of Media Receiver).
• Dankzij het geïntegreerde stopcontact gaat   geen stroomaansluiting verloren.
• Automatische beveiliging! Actieve beveiliging tegen
onbevoegde toegang.
• Met de innovatieve PowerSave-techniek van devolo:
minimaal energieverbruik, permanent, intelligent en geheel
automatisch.

• Automatische fasesprong: maakt toegang tot het internet
in elke ruimte mogelijk en realiseert in een handomdraai uw
thuisnetwerk.
• Eenvoudiger bestaat niet: adapter 1 op de router aansluiten
en de gewenste apparaten op adapter 2 aansluiten. En klaar is
Kees.
• U kunt uw netwerk steeds uitbreiden en meer apparaten
opnemen in uw thuisnetwerk, heel eenvoudig met een extra
dLAN®-adapter.
• Gebruik eindelijk alles: gemeenschappelijk gebruik van
printer en harde schijven. Krijg toegang tot uw muziek, foto‘s en
bestanden of stream HD-video‘s in de beste kwaliteit.
• Inclusief dLAN® Cockpit software voor de configuratie van het
thuisnetwerk via de PC (Windows, Mac OS® X, Linux®).
• Compatibel met alle adapters uit de dLAN® 200/500/650serie.
• Kies voor de Nummer 1: al meer dan 10 miljoen tevreden
dLAN®-klanten wereldwijd.
• 3 jaar garantie.
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De range+ technologie zorgt voor een
stabiele internetverbinding met een
duidelijk groter bereik. Met deze
Powerline-technologie worden uw
stopcontacten nog efficiënter gebruikt.

Artikelnummers:
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