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Wi-Fi com Mesh

tecnologia MIMO multi-utilizador

Até 2400 Mbps  

2x LAN Gigabit

Alcance até 500 metros
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A DEVOLO PÁRA

Wi-Fi

Internet sem limite de tempo. O Magic 2 WiFi next eleva a sua Internet 

doméstica a um novo nível. A excelente tecnologia Powerline, com até 2400 

Mbps, permite levar toda a potência da sua ligação Internet a todas as divisões, 

diretamente através da linha elétrica. Cada tomada é, assim, transformada 

num potencial ponto de acesso para assegurar Wi-Fi em toda a casa. Vários 

adaptadores devolo Magic ligam-se autonomamente, transformando-se 

numa rede mesh sem falhas, onde pode navegar sem perdas de ligação e com 

uma recepção Wi-Fi sempre forte. E isso independentemente do número de 

terminais com que você estão online: a tecnologia Multi-User MIMO permite 

fornecer uma elevada taxa de transferência de dados a vários terminais 

em simultâneo. Para garantir conetividade máxima, o Magic 2 WiFi next 

está equipado adicionalmente com duas outras portas LAN Gigabit. O seu 

equipamento de topo transforma o adaptador Powerline mais rápido do 

mundo numa rede potente para a sua casa. Experimente agora as vantagens 

devolo Magic da próxima geração – naturalmente, codificado de forma segura 

e com o padrão G.hn preparado para o futuro.



devolo Magic 2 WiFi next

• Powerline é a melhor solução LAN sem fios: Através da 
linha elétrica, a Internet é transmitida, através de tetos e 
paredes, para todas as divisões. Mais fiável do que qualquer 
repetidor!

• Atualização Mesh: Agora com Access Point Steering – 
navegue na web ininterruptamente e sem problemas de 
ligação – independentemente da divisão onde estiver. O 
seu terminal é automaticamente ligado ao sinal Wi-Fi mais 
forte.

• Melhor receção graças ao novo MIMO multi-utilizador: A 
tecnologia MIMO multi-utilizador permite fornecer máxi-
ma capacidade Wi-Fi a vários terminais em simultâneo – a 
Internet Gigabit chega assim, ao mesmo tempo, a todas as 
pessoas. 

• Preparado para o futuro graças ao G.hn: Aposte na mais 
moderna tecnologia com G.hn – para garantir máxima 
velocidade, maior estabilidade e maior alcance.

• Máxima segurança: Os produtos da devolo dispõe das nor-
mas de codificação mais recentes (WPA2/WPA3), garantin-
do deste modo que os seus dados estão protegidos (padrão 
bancário).

• Tecnologia de ponta alemã: Desde 2002, a devolo tem 
vindo a desenvolver produtos de referência para milhões de 
clientes em todo o mundo – distinguidos com mais de 400 
prémios.

• App devolo Home Network melhorada: Configurar prote-
ção para crianças, Wi-Fi de convidado e controlo de tempo 
de forma extremamente simples!

• O nosso compromisso: 3 anos de garantia.
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Multiroom Kit:

Número de artigo: 08632 (EU)
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Addition:

Número de artigo: 08610 
(DE, AT, NL, ES, EU) 
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Starter Kit:

Número de artigo: 08624 (EU)


