
Desempenhos máximos para os mais elevados requisitos: o vence-
dor de vários testes do setor Powerline da devolo está agora dis-
ponível também com 3 portas gigabit: o devolo dLAN® 1200 triple+ 
transforma a sua rede doméstica numa rede de eleva qualidade, 
rápida e única e fornece entretenimento multimédia ilimitado, de 
forma bastante simples, através da rede de energia elétrica. As suas 
3 portas LAN gigabits permitem ligar vários dispositivos de rede 
compatíveis, tais como Smart TV, consolas de jogos, PC, dispositivos 
de armazenamento NAS ou impressoras, de forma bastante fácil e 
sem componentes adicionais. O destaque da nova e potente ge-
ração Powerline consegue até 1200 Mbit/s, fazendo com que as 
mais exigentes transferências de dados e o acesso mais rápido à In-
ternet em qualquer espaço deixem de ser um obstáculo. A range+ 
Technology abre caminho para um alcance extremamente longo 
e as ligações mais estáveis possível. Obtenha o melhor desempen-
ho em casa: com o novo adaptador dLAN® 1200 triple+ do líder de 
mercado do setor Powerline não falta nada na sua rede doméstica. 
Veja por si próprio!
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Streaming, jogos e  
transferências – 
agora simultaneamente com  
3 portas gigabit.
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• O- mais bem-sucedido- da sua categoria: os produtos da 
série 1200 da devolo receberam mais de 90 prémios. 

• Rápida ligação à Internet: o dLAN® 1200 triple+ leva a 
Internet a qualquer divisão, através da tomada. 

• Multitarefas para maior experiência multimédia: as três 
portas gigabit proporcionam espaço para Smart TV, 
consolas e dispositivos de armazenamento de rede –  
e mais diversão.  

• Preenche os mais elevados requisitos: 1200 Mbit/s para 
uma rápida transmissão de dados.

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

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

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

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

• Pode ser ligado em qualquer lugar: o dLAN® 1200 triple+ 
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®.

• 3 anos de garantia.

Destaques:
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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.
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