dLAN® 550+ WiFi
2x LAN
Wi-Fi rápido
Integrierte Steckdose
1x LAN
Range+ Technology

Muito mais do que
apenas 500 Mbps
Leve o Wi-Fi e a Internet a todas as divisões da casa com o dLAN®
550+ WiFi da devolo! O adaptador compacto, com design moderno, é colocado numa tomada qualquer. Um segundo é ligado ao
router e, assim, a Internet fica logo disponível diretamente através
do circuito elétrico de casa. A range+ Technology da devolo assegura estabilidade, alcance e largura de banda significativamente
maiores em comparação com os adaptadores convencionais. Os
tablets, smartphones e portáteis beneficiam com o Wi-Fi rápido
de até 300 Mbps. Adicionalmente os PCs, Smart TVs ou consolas
de jogos podem utilizar a ligação de rede do adaptador. Graças à
transferência de dados através da instalação elétrica, o sinal consegue percorrer facilmente até 400 metros de comprimento de cabo
e fixar no local de destino um novo sinal Wi-Fi com intensidade
máxima, que não é atenuado por paredes, móveis ou tetos. Além
disso, a tomada integrada assegura que não se perde nenhuma
ligação à corrente.

dLAN® 550+ WiFi
Adaptador

dLAN® 550+ WiFi
Starter Kit

dLAN® 550+ WiFi

Destaques:
• Rede super-rápida: Até 500 Mbps por Powerline
permite simultaneamente navegação, transmissão HD,
jogos online, etc.
• Wi-Fi perfeito com até 300 Mbps assegura a ligação
ideal de smartphone, tablet e portátil.
• A range+ Technology exclusiva da devolo assegura um
alcance e estabilidade significativamente maiores e
torna o dLAN® 550+ WiFi num potente adaptador
dLAN® da classe 500 Mbps.

• Ligar facilmente PCs, Smart TVs e consolas de jogos
através da porta LAN.
• Temporização e controlo parental através da interface
Web intuitiva ou através da App my devolo.
• Instalação num instante: desembalar, inserir, pronto.
• 3 anos de garantia.

• A tomada com segurança para crianças integrada
permite o posicionamento flexível do adaptador, sem
que se perca uma ligação à corrente.
• Sempre ligado ao ponto de acesso Wi-Fi mais potente
graças à WiFi Move Technology da devolo.
• Codificação segura premindo o botão para segurança
máxima dos dados.
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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.

A WiFi Move Technology é a
expansão inteligente da sua rede
WiFi. Fica assim com a melhor
recepção Wi-Fi em toda a casa –
e de forma totalmente automática.
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Ligue facilmente todos os seus dispositivos à Internet:
devolo tem a solução ideal Powerline para cada aplicação.

