dLAN® 550+ WiFi
2x LAN
Snel WiFi
Integrierte Steckdose
1x LAN-aansluiting
Range+ Technology

Veel meer dan alleen
maar 500 Mbps
Zorg voor WiFi in elke kamer van het huis met de devolo dLAN® 550+
WiFi. Steek de compacte adapter met modern design in een willekeurig stopcontact, verbind een tweede met de router en uw internetverbinding via het elektriciteitsnetwerk is meteen beschikbaar.
De devolo range+ Technology zorgt daarbij voor aanzienlijk meer
stabiliteit, meer bereik en een grotere bandbreedte vergeleken met
andere adapters. Tablets, smartphones en laptops profiteren van
snellere WiFi met 300 Mbps. Pc‘s, televisies en gameconsoles maken gebruik van de netwerkaansluiting van de adapter. Doordat de
data-overdracht via het elektriciteitsnetwerk gaat, overbrugt het signaal moeiteloos tot wel 400 meter kabellengte. Op de doellocatie
ontstaat zo een nieuw WiFi-signaal met maximale sterkte, dat niet
beperkt wordt door wanden, meubels of plafonds. Dankzij het ingebouwde stopcontact gaat er geen stopcontact verloren.
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dLAN® 550+ WiFi

Highlights:
• Een supersnel netwerk: tot wel 500 Mbps via het elektriciteitsnetwerk, wat gelijktijdig surfen, HD-streamen,
online-gamen, etc. mogelijk maakt.
• Perfecte WiFi met maximaal 300 Mbps creëert een optimale verbinding voor smartphone, tablet en laptop.
• De exclusieve devolo range+ Technology zorgt voor
een aanzienlijk groter bereik en meer stabiliteit en
maakt de dLAN® 550+ WiFi tot de krachtigste dLAN®adapter in de 500-Mbps-klasse.

• Met één druk op de knop zijn uw gegevens optimaal
beveiligd.
• Sluit pc‘s, televisies en gameconsoles gemakkelijk aan
via de LAN-poort.
• Tijdbesturing of kinderslot via een intuïtieve web-interface en via de my devolo-app.
• Configuratie in een handomdraai: uitpakken, insteken,
klaar.
• 3 jaar garantie.

• Plaats de adapter waar u maar wil, want dankzij het
geïntegreerde stopcontact met kinderbeveiliging gaat
er geen stopcontact verloren.
• Altijd verbonden met het sterkste WiFi access point
dankzij de devolo WiFi Move Technology.
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De range+ Technology zorgt voor
een stabiele internetverbinding
met een duidelijk groter bereik. Met
deze Powerlinetechnologie worden
uw stopcontacten nog efficiënter
gebruikt.

De WiFi Move Technology verbindt
automatisch meerdere adapters
tot een WiFi-netwerk. Optimale
WiFi-ontvangst, in het hele huis,
volautomatisch.
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Heel eenvoudig alle apparaten met het internet
verbinden: devolo biedt voor elk toepassingsbereik de
geschikte Powerline-adapter.

