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Wi-Fi no jardim com devolo Magic: Internet rápida 
em todo o lado 

 

Lisboa, Portugal, 4 de agosto de 2022 – Barbecue, festas no jardim, bom humor: quando as temperaturas 
aumentam e o sol começa a brilhar, ficamos com vontade de passar mais tempo no jardim. Mas quer 
pretenda desfrutar da tarde com amigos e família ou relaxar na sua rede, não pode trazer o entretenimento 
para o exterior sem uma ligação Wi-Fi forte. Os dispositivos Magic WiFi da devolo salvam o verão levando o 
melhor Wi-Fi para o seu jardim! 

Tópicos deste press release: 
• O Wi-Fi torna o verão mais colorido 
• Rápido e conveniente 
• Flexibilidade graças ao plug-and-play 
• Preços e disponibilidade 

O Wi-Fi torna o verão mais colorido 
No verão, os convidados da sua festa de jardim não são os únicos que precisam de ser alimentados. Os 
inúmeros dispositivos multimédia de que tanto dependemos hoje em dia também precisam de sustento – 
sob a forma de um forte sinal Wi-Fi. Música é transmitida através da Internet, o cinema exterior requer uma 
ligação online estável, e é simplesmente mais divertido para os seus convidados se eles puderem ligar os 
seus smartphones ao Wi-Fi – tal como o seu próprio tablet numa tarde relaxante passada numa cadeira 
dobrável. No entanto, o router da sua casa normalmente não é forte o suficiente para fornecer Wi-Fi tanto 
no interior de casa como lá fora no jardim. Se quiser ouvir as suas listas de músicas enquanto trabalha no 
jardim, ou desfrutar da sua série favorita durante um banho de sol, não passará muito tempo até a sua 
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experiência ser interrompida por falhas na ligação Wi-Fi, ou chegar ao limite dos dados móveis. Os 
dispositivos Magic WiFi da devolo oferecem uma solução fiável para estes casos. 

Rápido e conveniente 
Os práticos adaptadores Wi-Fi da devolo trazem mesh Wi-Fi estável a todo o lado e tornam qualquer 
tomada elétrica num ponto de acesso Wi-Fi ultrarrápido. A função mesh Wi-Fi destes adaptadores fornece 
ainda uma cobertura Wi-Fi extraordinariamente estável, uma vez que todos os dispositivos terminais são 
automaticamente ligados ao melhor ponto de acesso e banda de frequência. 
 
A configuração é muito fácil – e a implementação de uma rede Wi-Fi para convidados também – graças à 
app devolo Home Network. Clique no item do menu correspondente e os convidados só têm que ler o 
código QR exibido para se ligarem automaticamente à rede Wi-Fi. Este método garante que tudo vai correr 
bem na sua próxima festa de jardim ou transmissão de evento desportivo no exterior. 

Flexibilidade graças ao plug-and-play 
Esta simplicidade é a razão que torna a série Magic WiFi numa solução tão flexível. Os adaptadores podem 
ser ligados no exterior e usados sempre que preciso, desde que fiquem num lugar protegido da água e da 
luz solar direta. Depois de serem usados no exterior, podem simplesmente ser trazidos de volta para o 
interior, de forma a evitar a compra de hardware adicional. Quer dentro quer fora de casa, os adaptadores 
Magic WiFi têm um alcance de até 500 metros, graças à tecnologia de ponta G.hn. 

Preços e disponibilidade 
A série Magic WiFi da devolo já está disponível em lojas e online. Se procura implementar uma nova rede 
doméstica, a melhor opção é um Starter Kit com dois adaptadores. O preço recomendado do Starter Kit 
Magic 1 WiFi Mini é de 99,90 euros, enquanto o do mais avançado Starter Kit Magic 2 WiFi 6 é de 239,90 
euros. 
 
Mais informações: https://www.devolo.pt/ 
Fotos de alta resolução: https://fotos.aempress.com/Devolo/Wi-Fi-no-jardim/ 

Para mais informações, contacte: 

 

António Eduardo Marques / Nuno Monteiro Ramos 

Email: devolo@aempress.com 
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Sobre a devolo 
A devolo fornece rede inteligente e inspira clientes domésticos bem como empresas a utilizar as opções do 
nosso mundo digital. As soluções de rede doméstica testadas e comprovadas da devolo estão a trazer 
Internet de alta velocidade e mesh Wi-Fi perfeito a cada canto das casas e apartamentos aos milhões – 
muito facilmente através da rede elétrica. No setor profissional, a devolo está a ajudar a visão da Internet 
das Coisas totalmente em rede tornar-se realidade. Quer seja em projetos industriais ou na indústria da 
energia em evolução – onde quer que comunicação de dados de alto desempenho seja necessária, os 
parceiros contam com a devolo. A empresa foi fundada em 2002 e é representada pelas suas subsidiárias e 
parceiros em 19 países. 
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