devolo Magic 2 LAN

DINrail

Uma rede de classe superior, também no futuro: Com o devolo Magic 2 LAN
DINrail, esteja já hoje preparado para o futuro. O Magic 2 LAN DINrail coloca a
tecnologia Powerline máxima onde é útil para todos – no quadro elétrico. Injetado
diretamente na fonte, o sinal de internet chega, com até 2400 Mbps, de forma
mais rápida, a cada canto do edifício, até agora inatingível. Assim, através da
linha elétrica, da cave até ao sótão, cada tomada torna-se uma potencial tomada
de rede – e a criação de uma ligação de rede abrangente é também facilmente
possível. Graças à ligação trifásica na sua rede elétrica, é totalmente explorado
o potencial da sua rede Powerline. Construa, em combinação com um outro
adaptador Magic, por exemplo, uma rede multimédia, ou utilize o Magic 2 LAN
DINrail para a sua casa inteligente. Seja qual for a sua intenção – com o Magic 2
LAN DINrail da devolo, hoje já estará equipado para o futuro, com a tecnologia
G.hn, seja qual for o caso.

Ideal para ligação de fibra ótica
com até 2400 Mbps
Powerline diretamente da
caixa de distribuição

devolo Magic 2 LAN

DINrail

• O máximo em todos os sentidos: Portas LAN Gigabit máximas
com velocidade máxima de até 2400 Mbps.

• Plug & Play: Basta inserirli nella presa elettrica e in pochi secondi gli
adattatori si collegano tra loro e sono subito pronti all‘uso.

• Três portas para multimédia de classe superior: já não é necessário
qualquer switch - as três portas LAN Gigabit oferecem espaço para
os dispositivos multimédia mais importantes.

• Una tecnologia tedesca all‘avanguardia: Dal 2002 devolo sviluppa
prodotti innovativi per milioni di clienti in tutta Europa, vincendo
oltre 400 premi.

• Fiável através da linha elétrica: A inovadora tecnologia Powerline
leva-o a todos os cantos da casa, com rapidez, segurança e sem
interferências na rede.

• devolo Home Network App: Impostare, potenziare, adattare,
tutto sotto controllo – l‘intuitiva devolo Home Network App per la
gestione degli adattatori devolo Magic.

• Abastece os cantos até agora inatingíveis: Cobre soberanamente
distâncias de até 500 metros. Da cave ao sótão, passando pela
garagem – simplesmente em todo o lado, em sua casa.

• L‘inizio di un collegamento magico: Costruite da soli la vostra
rete devolo Powerline con lo Starter Kit. Espandibile in qualsiasi
momento con altri adattatori devolo Magic.

• Pensámos em tudo: Graças à tomada integrada com proteção para
crianças, não perderá nenhuma ligação à rede elétrica.

• La nostra promessa: 3 anni di garanzia.

• Plug & Play: Basta ligar à tomada – em segundos, o adaptador
conecta-se, por acionamento de tecla, com a sua rede Magic e fica
imediatamente operacional.

Os trabalhos têm de ser efetuados
por um eletricista especializado, com
a respetiva qualificação.

IDEAL PARA
LIGAÇÃO DE
FIBRA ÓTICA
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