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Maak kennis met de digitale toekomst in uw eigen huis! Hoe dat werkt? Met
de devolo Magic 2 WiFi en zijn geweldige eigenschappen. Daarmee bent
u nu al klaar voor de dag van overmorgen. Mesh WiFi verbindt alle devolo
Magic-adapters en tovert ze om tot een naadloos netwerk – voor geweldige
internetverbindingen, in elke ruimte, óók op het balkon of in de tuin. De WiFi
ac-standaard zorgt voor onvoorstelbare snelheden tot wel 1200 Mbps en pure,
digitale vrijheid. Uiteraard zonder haperingen, want de krachtige Powerlinetechnologie overbrugt afstanden tot wel 500 meter. Zo maakt de devolo
Magic 2 WiFi streamen, gamen, thuiswerken en virtual reality nog leuker! Ook
via vaste apparaten zoals smart-tv of gameconsole, want die zijn via de twee
Gigabit LAN-aansluitingen heel eenvoudig aan te sluiten. Alle devolo Magicadapters zijn eenvoudig te bedienen via de nieuwe, intuïtieve devolo App.
Dankzij de slimme Plug & Play-functie is het een kwestie van uitpakken,
aansluiten en u kunt direct aan de slag. Ruim baan voor een fantastisch
multimedia-ervaring, nu én in de toekomst – met de devolo Magic 2 WiFi!

Mesh WiFi
Tot 2400 Mbps
2x Gigabit LAN
Bereik tot 500 m
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• Hier werken onzichtbare krachten: Mesh WiFi met Powerlinetechnologie verbindt alle devolo Magic-adapters tot een samenhangend netwerk en zorgt overal in huis voor een naadloze en
supersterke internetverbinding.
• Overtreft de verbeeldingskracht: surf met een snelheid tot wel
2400 Mbps draadloos op het internet en stream, game of gebruik
virtual reality – en dat alles zo verbluffend eenvoudig, snel en
betrouwbaar als nooit tevoren.
• Integreer alles: sluit al uw apparatuur zoals een smart-tv, gameconsole of personal computer aan via 2 Gigabit LAN-aansluitingen.
• Aan alles gedacht: dankzij het geïntegreerde stopcontact met
kinderslot gaat er geen stopcontact verloren.
• De oplossing voor grote afstanden: overbrugt eenvoudig grote
afstanden en levert altijd een krachtige verbinding, ook over
afstanden tot wel 500 meter. Van kelder naar zolder tot in de tuin –
overal in huis, heel eenvoudig.
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• Instellen: simpelweg in het stopcontact steken – dankzij de slimme
Plug & Play-functie maken de adapters zelf binnen enkele seconden verbinding met elkaar.
• Toptechnologie uit Duitsland: devolo ontwikkelt sinds 2002 met
veel liefde en passie innovatieve producten die hun weg vinden
naar miljoen tevreden klanten in heel Europa. We kregen al meer
dan 300 onderscheidingen.
• Echte teamplayer: compatibel met alle routers, devolo Magicadapters en HomeGrid Forum-gecertificeerde producten.
dLAN®Powerline-adapters en andere HomePlug AV-producten
worden niet ondersteund. Het is mogelijk om gelijktijdig verschillende technologieën in hetzelfde huis te gebruiken.
• Onze belofte: 3 jaar garantie
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