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Met de devolo dLAN® 200 AVmini beschikt u over een moderne Powerline-

oplossing  voor het snel en eenvoudig in een netwerk opnemen van compu-

ters en andere netwerkapparaten via de stroomleiding. Daarbij is de dLAN® 

200 AVmini sneller, kleiner en groener dan andere Powerline-adapter van 

zijn klasse: Sneller, omdat zij met maximaal 200 Mbps apparaten over een 

kabellengte van 300 m verbindt, kleiner, dankzij het extra compacte behui-

zingsontwerp en groener dankzij de energiebesparingstechniek „Dynamic 

PowerSave“,  die het energieverbruik automatisch met max. 90% reduceert. 

Klein, snel, groen – de stroomleiding eenvoudig 
clever gebruiken

Vol vermogen, kleine be-
huizing – nauwelijks hoger 
dan een 2 Euro munt.

Mini
Edition



Highlights:
• Eenvoudige, snelle en stabiele thuisnetwerken via de stroomleiding in 

huis met transmissiesnelheden tot max. 200 Mbps

• Perfect voor alle gegevensoverdracht in het thuisnetwerk (bijv. multime-
dia- streaming of internet-uitbreiding) 

• Computers, notebooks, (PC/Mac), Tv‘s, IPTV-receivers, spelconsoles, 
NAS-systemen etc. zijn in een handomdraai met elkaar en het internet 
verbonden

• Geen configuratie nodig – Adapter in het stopcontact steken, via net-
werkkabel met het gewenste apparaat verbinden, klaar!

• Werkt in elke gewenste ruimte, in elke woning, in elk huis, ongeacht of 
het nieuwbouw of bestaande bouw is – tot 300 meter kabellengte

• Compact adapterontwerp voor flexibele en discrete plaatsing in elke 
kamer van het huis

• Veiligheid met een druk op de knop – een veilige AES-codering wordt 
heel eenvoudig met een druk op de knop op de adapter geactiveerd

• Slechts 0,5 Watt stroomverbruik in standby-modus. De adapter reduceert 
haar energieverbruik automatisch met meer dan 90 procent

• Configuratie helemaal zonder computer mogelijk. Een eenvoudige en 
individuele bewaking en configuratie van het dLAN®-thuisnetwerk dan 
tevens via de intuïtief te bedienen software-interface dLAN® Cockpit 
plaatsvinden

• Compatibel met alle devolo-adapters van de reeks dLAN® 200 en dLAN® 
500 (HomePlug AV)

• 3 jaar garantie
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Ondersteunte software:
Microsoft Windows® XP 32 bit,  
Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit,  
Mac OS® X, Linux®

Compatibel met: 
dLAN® 500 AVmini
dLAN® 500 AVplus
dLAN® 500 AVtriple+
dLAN® 200 AVsmart+
dLAN® 200 AVplus
dLAN® 200 AVeasy/AVmini
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® 200 AV USB extender

Artikelnummers:
dLAN® 200 AVmini:
  09001 (NL,ES,PT)

dLAN® 200 AV mini Starter Kit:
  09005 (NL,ES,PT)

dLAN® 200 AVmini Network Kit:
09009 (NL,ES,PT)
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