
Discretamente compacto. Navegar na Internet 
com uma potência que dá nas vistas.
Sem compromissos no estilo de vida digital. Transmissão imediata em 
streaming sem interrupções para um entretenimento perfeito.

Hoje em dia, não há quem queira viver sem as imensas possibilidades 
que o mundo digital oferece. E, de vez em quando, acrescenta-se 
qualquer coisa: por exemplo, um PC mais potente ou uma Smart-
TV mais rápida. Se está à procura de alguma coisa que a Internet 
lhe oferece e que lhe dê prazer, com o dLAN® 1000 mini encontrou 
a solução certa. Este adaptador compacto e discreto transforma a 
sua linha elétrica numa ligação Powerline potente e estável com até 
1000 Mbps. Ver filmes com rápidos tempos de carregamento e sem 
saltos na imagem ou pausas. Transmitir música em streaming com 
ótima qualidade e sem quaisquer interferências. Em casa, a trans-
ferência de dados é igualmente mais rápida e fiável. Isso já é possí-
vel com o dLAN® 1000 mini. Precisa apenas de ligar o seu dispositi-
vo por cabo LAN para ter acesso a uma rede perfeita, onde precisar. 
E ainda: a devolo range+ Technology garante a disponibilidade da 
sua potente ligação mesmo a distâncias extremamente longas.
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• Uma ligação de excelente qualidade. O dLAN® 1000 mini 
transforma a sua linha elétrica numa ligação Powerli-
ne potente e estável com até 1000 Mbps. Ver filmes em 
streaming, navegar ou imprimir. Agora já pode fazê-lo sem 
complicações.  

• Compacto e potente. Adaptador pequeno e discreto, que é 
mais do que parece. Com uma porta LAN, por ex. para a sua 
Smart-TV, o seu PC ou a sua impressora.

• Eficaz. Uma enorme mais-valia: a devolo range+ Techno-
logy. Assegura uma ligação potente mesmo a distâncias 
extremamente longas.

• Fácil e compatível. Plug & Play: a rede perfeita desde o  
início e compatibilidade com todos os routers e  
adaptadores devolo dLAN®.

• Bem-sucedido. Porque é que o devolo é a sua melhor 
escolha? Inovação desenvolvida na Alemanha, mais de 300 
distinções e certificados de qualidade, três anos de garantia 
e, sobretudo, milhões de clientes satisfeitos.

Eficaz: devolo range+ Technology. 
Ligação potente mesmo a longas 
distâncias.

Económico: devolo PowerSave Technology 
economiza energia. Totalmente automática 
e permanente.
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