devolo Magic 2 LAN

DINrail

Een netwerk van topkwaliteit, ook in de toekomst: met de devolo Magic 2
LAN DINrail bent u vandaag al klaar voor overmorgen. De Magic 2 LAN DINrail
maximaliseert de Powerline-technologie, daar waar iedereen het kan gebruiken:
in de meterkast. De internetverbinding komt direct uit de bron met snelheden
tot 2400 Mbps, ook op plekken die voorheen onbereikbaar waren. Via het

Ideaal voor Glasvezelverbindingen

elektriciteitsnet wordt elk stopcontact, van de kelder tot op zolder, een potentieel

tot 2400 Mbps

internetpunt — en het opzetten van een uitgebreide verbinding wordt heel
eenvoudig. Dankzij de driefasige aansluiting op uw elektriciteitsnet worden de
mogelijkheden van uw Powerline-netwerk volledig benut. Gebruik bijvoorbeeld
een extra Magic-adapter om een multimedianetwerk aan te leggen, of gebruik
de Magic 2 LAN DINrail voor uw smart home. Wat u ook zoekt, met de Magic
2 LAN DINrail van devolo bent u dankzij de G.hn-technologie in ieder geval
helemaal klaar voor de toekomst.

Directe Powerline vanuit
de verdeelkast

devolo Magic 2 LAN

DINrail

• Highspeed-Powerline direct uit de meterkast: tovert via het
elektriciteitsnet elk stopcontact om tot een potentieel
internetpunt met snelheden tot 2400 Mbps.

• Innovatieve technologie uit Duitsland: Sinds 2002 ontwikkelt
devolo producten die de standaard zetten voor miljoenen
klanten in heel Europa – bekroond met meer dan 400 awards.

• Professionele pionier voor internet via het elektriciteitsnet:
maximaliseert de mogelijkheden van Powerline dankzij
automatische fasekoppeling.

• devolo Home Network App: inrichten, uitbreiden, aanpassen,
overzicht houden – de devolo Magic-adapter bedien je met de
intuïtieve devolo Home Network App.

• Centraal netwerkknooppunt: optimale en onopvallende invoer
van het internetsignaal, direct bij de bron.

• De start van een geweldige verbinding: Start met de Starter Kit
uw devolo Powerline-netwerk op. Uiteraard op ieder moment uit
te breiden met extra devolo Magic-adapters.

• Voor de hoogste eisen: maakt een alomvattend netwerk voor de
snelste media-overdracht mogelijk, van de kelder tot op zolder.

• Onze belofte: 3 jaar garantie.

• Vaste component: integratie in schakelkast of meterkast door
directe montage op de DINrail (4 TE).
• Vermogen: tot 500 meter bereik via het elektriciteitsnet in het
gebouw.

Werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde
elektricien.
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