Bridge Wi-Fi

2 Gbit/s

de alta velocidade

A bridge Wi-Fi de alta velocidade para
uma experiência multimédia de alta qualidade

A devolo GIGAGATE leva a sua Internet, sem perdas, para lá onde
a pretende utilizar. Constituída pela „BASE“ e „SATELLITE”, a
GigaGate, através da banda de 5 GHz, oferece uma ligação eficaz
e orientada entre a localização do seu router e o seu centro multimédia em casa. A gigantesca taxa de transferência de 2 Gbps permite
uma experiência multimédia nunca antes vista. A consola de jogos,
Smart TV, PC e muitos outros podem ser ligados de forma segura,
através de cinco portas multimédia (Media-Ports) e o ponto de
acesso Wi-Fi oferece uma cobertura ideal para o smartphone,
tablet e portátil...

Internet em pleno e onde o desejar!

• A bridge Wi-Fi de alta velocidade garante a transmissão
de Internet mais rápida para todos os seus dispositivos
multimédia em sua casa

• A mais recente tecnologia 4x4 Quantenna para a ligação
ponto a ponto, objetiva e potente, através da banda de 5
GHz

• Desempenho gigantesco: velocidade de ligação de
2 Gbps para garantir uma experiência multimédia perfeita e sem perdas

• Segurança máxima graças à codificação AES

• Ideal para a utilização paralela da consola, Smart TV,
computador, tablet, smartphone, NAS, Cloud, servidor e
muito mais
• Cinco portas LAN: 1x porta Gigabit de alta velocidade
para a ligação de dispositivos de alta performance e 4x
portas Fast Ethernet para outros equipamentos multimédia ligados por cabo

• Instalação mais simples:
Instalar – Conectar – Experimentar
• Compatível com todos os routers, Set-Top Boxes e
receptores de multimédia
• Pode ser expandido para uma rede doméstica completa
com até oito Satellites

• Cobertura Wi-Fi de longo alcance graças ao ponto de
acesso Wi-Fi adicional
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