dLAN® 500
duo

The Network Innovation
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Fast Ethernet
Mini Design

Adaptador pequeno, ligação dupla
Com o dLAN® 500 duo da devolo, inicia-se, da melhor maneira, no seu
próprio mundo de redes domésticas. Isto, porque graças à fácil ligação através da linha eléctrica doméstica, a Internet está disponível num instante, em
qualquer divisão. Duas portas LAN no adaptador permitem a ligação directa
de dois dispositivos, como, por exemplo, um computador e uma impressora
de rede no escritório ou uma Smart TV e uma consola de jogos na sala de
estar. A caixa compacta permite um posicionamento flexível e discreto em
qualquer tomada da casa. Evidentemente, a rede doméstica pode ser ampliada, a qualquer momento, com adaptadores adicionais. Deste modo, a inovadora tecnologia dLAN® leva a Internet a todas as divisões. Actualmente,
mais de 16 milhões de clientes satisfeitos já apostam na devolo – n.º 1 em
redes domésticas Powerline.

dLAN® 500 duo

dLAN® 500 duo
Starter Kit

dLAN® 500 duo
Network Kit

2 portas Fast Ethernet
LAN – integrar um outro
dispositivo, a qualquer
momento, com a
segunda porta LAN.

Navegar confortavelmente
sem fios:
• A sua rede doméstica a partir da tomada. Desempacotar. Encaixar. Começar. A ligação simples através da linha eléctrica doméstica. E qualquer
tomada transforma-se logo num acesso à Internet.
• Transferência de dados Highspeed com até 500 Mbps e duas portas Fast
Ethernet para a ligação de outros terminais.
• Design compacto para um posicionamento confortável em toda a casa,
em qualquer tomada.
• Imediatamente operacional. Sem cabos. E sem qualquer instalação.
• Não podia ser mais fácil: ligue o adaptador 1 ao router e o dispositivo
pretendido ao adaptador 2. E está pronto a começar.
• Permite a interligação em rede de computadores, smartphones, Smart
TVs, receptores e muito mais.
• Desempenho constante de Internet para todos os dispositivos com capacidade de ligação à Internet.
• Internet estável – da cave ao sótão. Sem „oscilações“! Sem falhas!
• Comutação automática de fase: a Internet chega a todas as divisões e
transforma-se na sua rede doméstica.
• Alargue a sua rede a qualquer momento e integre outros dispositivos
na sua rede doméstica, de forma muito fácil com um adaptador dLAN®
adicional.
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• Finalmente é possível utilizar tudo: utilize impressoras e discos rígidos em
conjunto. Aceda à sua música, fotos e dados ou reproduza vídeos HD
com a melhor qualidade.
• Codificação automática! Protecção activa contra o acesso não autorizado. Desde o início!
• Com a tecnologia PowerSave exclusiva da devolo: consumo mínimo de
energia permanente, inteligente e totalmente automático.
• Inclui software dLAN® Cockpit para a configuração da rede doméstica no
PC (Windows, Mac OS X, Linux).
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• Compatível com todos os adaptadores dos produtos de 200/500 Mbps.
• Construído, testado e certificado na Alemanha.

INTERNET

• Aposte no n.º 1 – o seu líder mundial do mercado de interligações em
rede doméstica Powerline. Como habitualmente, com desempenhos
máximos, tecnologias exclusivas e patentes internacionais.
• 3 anos de garantia.
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