dLAN 500 WiFi
®

Finalmente:
Wi-Fi em todas
as divisões!
Revolucionariamente simples
Wi-Fi em todo o lado
A melhor recepção para
Smartphones e Tablets

dLAN® 500 WiFi

dLAN® 500 WiFi
Starter Kit

dLAN® 500 WiFi
Network Kit
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• Finalmente, recepção Wi-Fi em todas as divisões. Rápido
e estável – precisamente onde o seu Wi-Fi fraqueja.
• Sem perda de sinal devido a paredes e tectos. Cobertura
total de Wi-Fi até ao último recanto da casa.
• A ligação Wi-Fi ideal para Smartphones, portáteis e Tablets.
Sem „oscilações“! Sem falhas!
• Instalação extremamente simples. Basta retirar da
embalagem, encaixar e começar.
• Com a ligação LAN, pode conectar os seus dispositivos com
ligação à Internet a qualquer momento, através de um cabo
de rede (p.ex. consola de jogos, televisor ou receptor
multimédia).

• Aposte no n.º 1: em todo o mundo, são já 10 milhões os
clientes devolo dLAN® satisfeitos.
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• A aplicação intuitiva ajuda a uma gestão ideal da sua rede
doméstica (p.ex. segurança para crianças, acessos de
convidados, temporização Wi-Fi).

• 3 anos de garantia.
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Por isso, o dLAN® 500 WiFi é melhor do que um repetidor Wi-Fi:
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dLAN® 500 WiFi Starter Kit:
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dLAN® 500 WiFi Network Kit:
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A devolo utiliza a rede eléctrica doméstica para a ligação do
dLAN® 500 WiFi. Esta é estável e rápida. Assim, encontra-se
disponível toda a banda larga da ligação por cabo ou ADSL,
em todas as tomadas nas quais é introduzido um adaptador
dLAN® 500 WiFi. Totalmente ao contrário de um repetidor
Wi-Fi: Este limita-se reencaminhar um sinal já fraco. A consequência: Uma ligação Wi-Fi que persiste fraca!

