
Forte desempenho para a  
sua experiência multimédia.
Com uma transmissão de dados ultrarrápida,  
navegar, fazer stream e jogar simultaneamente.

Convincente: O dLAN® 1000 duo+ entra com até 1000 Mbps na 
rede, para que possa fazer stream, navegar e jogar sem interferên-
cias - e isso simultaneamente. Este utiliza simplesmente a rede 
elétrica para trazer a Internet em cada sala de sua casa. A range+ 
Technology permite uma alcance muito elevado e conexões está-
veis. Graças às duas portas LAN podem ser conectados dispositivos 
habilitados para a rede como, p.ex. Smart- TV e consolas de jogo. 
Uma vez conectado, o divertimento pode começar imediatamente. 
Mas não precisa renunciar à tomada elétrica - o dLAN® 1000 duo+ 
tem uma tomada integrada. Usufrua de um prazer Internet sem in-
terferências!
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dLAN® 1000 duo+

• Rápida ligação à Internet: o dLAN® 1000 duo+ leva a 
Internet a qualquer divisão, através da tomada.

• Divertimento para todos: duas portas LAN oferecem 
um lugar para, p. ex. Smart TV e consola de jogos. 

• Alto desempenho: 1000 Mbps para uma transmissão 
de dados ultrarrápida.

• A ligação ideal à Internet para PCs, televisores e conso-
las de jogos. Sem perda de sinal – estável e constante.

• Mais potência: a range+ Technology da devolo propor-
ciona uma forte ligação, mesmo a longas distâncias. 

•	Define	um	nível	superior:	com	a	tomada	frontal	integ-
rada não perde nenhuma ligação.

• Em segurança: a devolo gera uma palavra-passe in-
equívoca	para	cada	adaptador,	protegendo	assim	a	sua	
rede. 

•	Consumo	mínimo	energia:	a	inovadora	tecnologia	de-
volo PowerSave poupa energia – de forma permanen-
te, inteligente e totalmente automática. 

• Pode ser ligado em qualquer lugar: o dLAN® 1000 
duo+	é	compatível	com	todos	os	routers	convencionais	
e todos os adaptadores devolo.

• Possibilidade de utilização imediata: basta desembalar, 
ligar e já está.

•	Excelente	desempenho:	a	devolo	é	líder	de	mercado	
mundial no setor Powerline e já vendeu mais de 33 
milhões de adaptadores dLAN®. 

• Garantia total de 3 anos.
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Ligue facilmente todos os seus dispositivos à Internet: 
devolo tem a solução ideal Powerline para cada aplicação.

A mais moderna tecnologia 
Powerline é responsável por uma 
ligação à Internet mais estável, com 
alcances claramente maiores. As 
suas tomadas são utilizadas com 
ainda mais eficiência.

Contacto comercial:


