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1200 Mbps

Geração Gigabit.
A nova geração Powerline – devolo dLAN® 1200+. Assim, poderá formar a rede doméstica atualmente mais potente através da linha elétrica: Ligue os seus dispositivos de rede com até 1200 Mbps para as
mais exigentes transferências de dados e acesso ultra rápido à internet. Com o adaptador com porta LAN Gigabit, pode ligar facilmente,
p. ex., PC, televisores ou consolas de jogos à internet. A tecnologia
range+ integrada garante ligações mais estáveis, com alcances claramente superiores. Aposte agora na nova geração dLAN® da devolo
– o seu líder de mercado em Powerline.

dLAN® 1200+
Complemento

dLAN® 1200+
Starter Kit

Graças à tomada integrada,
não se perde nenhuma
ligação à corrente.

dLAN® 1200+

Navegar confortavelmente
sem ﬁos:
• A sua rede doméstica a partir da tomada. Desempacotar.
Encaixar. Começar. A ligação simples através da linha interna
doméstica. E qualquer tomada pretendida transforma-se logo
num acesso à internet.
• A ligação ideal à Internet para PCs, televisores e consolas de
jogos. Sem perda de sinal – estável e constante.
• Com 1200 Mbps ultra rápidos para as mais exigentes
transferências de dados.
• Com a tecnologia range+, ainda mais potente e com um
alcance ainda maior.
• Instalação extremamente simples. Basta retirar da
embalagem, encaixar e começar.
• Com a porta LAN Gigabit, pode ligar um dispositivo com
ligação à Internet através de um cabo de rede (p. ex. consola
de jogos ou Smart TV).
• Com a tomada integrada, não perde nenhuma ligação à
corrente na divisão.
• Codiﬁcação automática! Proteção ativa contra acesso não
autorizado.
• Com a inovadora tecnologia PowerSave da devolo, consegue um consumo mínimo de energia: de forma permanente,
inteligente e totalmente automática.

• Comutação automática de fase: permite o acesso à Internet
em qualquer divisão e torna-se na sua rede doméstica num
instante.
• Alargue a sua rede a qualquer momento e integre outros
dispositivos na sua rede doméstica, de forma muito fácil, com
adaptadores dLAN® adicionais.
• Inclui software dLAN® Cockpit para a conﬁguração da rede
doméstica no PC (Windows, Mac OS® X, Linux®).
• Compatível com todos os adaptadores da série de produtos
200/500/650/1200.
• Aposte no n.º 1: em todo o mundo, são já 10 milhões os
clientes devolo dLAN® satisfeitos.
• Garantia total de 3 anos.

range
Technology

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.
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