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Bem-vindo ao futuro digital em sua casa! Como? Com o devolo Magic 2 

WiFi e as suas propriedades fantásticas. Para que esteja pronto hoje para 

o  futuro. Mesh Wi-Fi liga todos os adaptadores devolo Magic e cria uma rede 

sem interrupções - para conexões maravilhosas à Internet, em todas as 

divisões, na varanda e no jardim. O Wi-Fi ac Standard fornece velocidades 
máximas incríveis de até 1200 Mbps e pura liberdade digital. Claro, sem 

interrupções, porque a poderosa tecnologia Powerline pode abranger 
distâncias extremamente longas de até 500 metros. Isto torna o streaming, os 

jogos, o home office ou a realidade virtual com o devolo Magic 2 WiFi ainda 

mais divertido! E também através de dispositivos estáticos, como Smart TV ou 

consola de jogos, porque podem ser facilmente ligados graças a duas portas 

LAN Gigabit. Pode também acompanhar de perto todos os adaptadores 

devolo Magic com a nova e inovadora aplicação devolo. Graças ao mais 

inteligente Plug & Play, basta tirar da caixa, conectar e começar a utilizar 

imediatamente: entretenimento multimédia universal e mágico sem parar, 

agora e no futuro - com o devolo Magic 2 WiFi! 

Mesh Wi-Fi 

Até 2400 Mbps 

2x LAN Gigabit

Alcance até 500 metros
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• Forças invisíveis estão em ação: Mesh Wi-Fi e a inovadora tecnolo-
gia Powerline combinam todos os adaptadores devolo Magic para 
criar uma rede contígua, que lhe permite aceder sem problemas à 
Internet com a conexão mais forte em qualquer parte da casa.

• Excede a imaginação: Navegue sem fios na Internet a até 2400
Mbps! Fazer streaming, jogar, realidade virtual, mais fácil, rápido e
fiável que nunca.

• Para todos: Conecte os seus dispositivos estáticos, como Smart TV,
consola de jogos ou PC através de duas portas LAN Gigabit.

• Pensamos em tudo: Graças à tomada integrada com proteção para
crianças, não perderá nenhuma ligação à energia.

• A solução perfeita para longas distâncias: cobre facilmente longas
distâncias e fornece sempre uma conexão forte, mesmo em distân-
cias de até 500 metros. Da cave, ao sótão, ao jardim - em qualquer 
lugar da casa.

• Organiza a configuração: Basta ligar à tomada - graças ao Plug &
Play mais inteligente, os adaptadores ligam-se automaticamente 
uns aos outros em questão de segundos e estão imediatamente 
prontos com uma conexão à Internet perfeita.

• Tecnologia topo de gama da Alemanha: Desenvolvido com amor
e paixão em Aachen, as inovações tecnológicas fazem da devolo a
líder do mercado mundial de Powerline. Com milhões de clientes 
de rede felizes e mais de 300 prémios desde 2002.

• Um verdadeiro trabalho de equipa: compatível com todos os rou-
ters, adaptadores devolo Magic, assim como produtos certificados
pelo HomeGrid Forum. Os adaptadores dLAN® Powerline e outros 
produtos HomePlug AV não são suportados. No entanto, tecnolo-
gias diferentes podem ser utilizadas em paralelo numa só casa.

• A nossa promessa: Três anos de garantia.
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