
Topprestaties voor de meest veeleisenden – meermaals de beste uit 
Powerline-tests en nu verkrijgbaar met 3 gigabit-poorten: de dLAN® 
1200 triple+ van devolo verandert uw thuisnetwerk in een supers-
nel high-end netwerk voor een onbeperkte multimedia-ervaring, 
gewoon via het stroomnet. Via de drie gigabit LAN-poorten sluit 
u tegelijk meerdere netwerkapparaten aan, zoals smart-tv, spel-
console, pc, NAS en printer. Zonder moeite en zonder extra com-
ponenten. De ster van de nieuwe, krachtige Powerline-generatie 
bereikt een snelheid tot 1200 Mbps: de beste overdrachtscapaciteit 
en snelste internetverbinding in elke ruimte binnen handbereik. De 
range+ Technology biedt het grootste bereik en uiterst stabiele ver-
bindingen. Ga voor het allerbeste: met de nieuwe dLAN® 1200 trip-
le+ adapter van de leider in de Powerline-markt is uw thuisnetwerk 
niets minder dan perfect. Probeer het uit!
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gamen en downloaden
met 3 gigabit-poorten



Highlights:
dLAN® 1200 triple+

• De beste in hun klasse: de 1200+-producten van devolo 
kregen al meer dan 90 awards. 

• Supersnelle internetverbinding: de dLAN® 1200 triple+ 
brengt het internet via het stopcontact in elke ruimte. 

• Multitasken voor een optimale multimedia-ervaring: 
met drie gigabit-poorten hebt u bijvoorbeeld smart-tv, 
console én NAS tegelijk in de aanslag – voor nog meer 
plezier.  

• Voldoet aan de hoogste eisen: 1200 Mbps om blik-
semsnel gegevens door te sturen.

• Meer power: ook over een grotere afstand zorgt de 
range+ Technology van devolo voor een krachtige 
verbinding. 

• Nog een extraatje: met het geïntegreerde stopcontact 
gaat geen enkele stroomaansluiting verloren.

• Op zeker spelen: devolo genereert een uniek paswoord 
voor elke adapter en beveiligt zo uw netwerk. 

• Minimaal verbruik: de innovatieve PowerSave-techniek 
werkt energiebesparend – permanent, intelligent  
en volautomatisch. 

• Vindt overal aansluiting: de dLAN® 1200 triple+ is  
compatibel met alle gebruikelijke routers en alle  
adapters van devolo.

• Onmiddellijk klaar voor gebruik: gewoon uitpakken, 
insteken en aan de slag.

• 3 jaar garantie.
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Heel eenvoudig alle apparaten met het internet
verbinden: devolo biedt voor elk toepassingsbereik de
geschikte Powerline-adapter.
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De range+ Technology zorgt voor 
een stabiele internetverbinding met 
een duidelijk groter bereik. Met deze 
Powerlinetechnologie worden uw 
stopcontacten nog efficiënter gebruikt.

Heel eenvoudig alle apparaten met het internet
verbinden: devolo biedt voor elk toepassingsbereik de
geschikte Powerline-adapter.
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