devolo Magic 2 LAN

triple

Bem-vindo ao futuro digital em sua casa! Como? Com o devolo Magic 2 LAN
e as suas propriedades mágicas. Para que esteja hoje preparado para o futuro.
Fazer streaming, jogos, home office ou realidade virtual será uma experiência
fantástica. Graças à inovadora tecnologia Powerline, tem um acesso rápido e
confiável à rede em todos os cantos da sua casa. O devolo Magic 2 LAN atinge
incríveis velocidades máximas de até 2400 Mbps para uma pura liberdade
digital. E isso em distâncias impressionantes de até 500 metros. Uma porta LAN
Gigabit liga seus dispositivos estáticos, como Smart TV ou consola de jogos.
Navegue imediatamente com o mais inteligente Plug & Play. Basta tirar da
caixa, ligar e ter conexões fantásticas. Pode também acompanhar de perto
todos os adaptadores devolo Magic com a nova e inovadora aplicação devolo.
Mais diversão mágica na Internet agora e no futuro - com o devolo Magic 2
LAN!

Até 2400 Mbps
3x LAN Gigabit
Alcance até 500 metros

devolo Magic 2 LAN

triple

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

• Tecnologia de ponta alemã: desde 2002, a devolo tem vindo a
desenvolver produtos de referência para milhões de clientes em
toda a Europa – distinguidos com mais de 400 prémios.
• devolo Home Network App: Instalar, ampliar, adaptar, manter
uma visão geral – a intuitiva devolo Home Network App para o
comando do adaptador Magic devolo.
• O início de uma conexão maravilhosa: Construa a sua rede devolo
Powerline com o Starter Kit. É claro que pode ser expandida em
qualquer momento com outros adaptadores devolo Magic.
• A nossa promessa: Três anos de garantia.

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