dLAN® 1000 duo+
2x LAN
2x LAN poorten
Integrierte Steckdose
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Krachtige verbinding voor
uw multimedia-ervaring.
Met bliksemsnelle gegevensoverdracht
tegelijk surfen, streamen en gamen.
Overtuigend: de dLAN® 1000 duo+ biedt u internet met een snelheid tot 1000 Mbps, zodat u ongestoord kunt streamen, surfen en
gamen – zelfs tegelijk. Het internet komt gewoon via het stroomnet
in elke kamer van uw huis. De range+ Technology biedt het grootste
bereik en uiterst stabiele verbindingen. Dankzij de twee LAN-aansluitingen kunt u netwerkapparaten, zoals een smart-tv en spelconsole, aansluiten. Gewoon insteken, en het plezier kan beginnen. U
verliest overigens geen stroomaansluiting – de dLAN® 1000 duo+
heeft een geïntegreerd stopcontact. Geniet van ongestoord internetplezier!
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dLAN® 1000 duo+

Highlights:
• Supersnelle internetverbinding: de dLAN® 1000 duo+
brengt het internet via het stopcontact in elke ruimte.
• Plezier voor iedereen: met twee LAN-aansluitingen is er
plaats voor bijvoorbeeld een smart-tv én een spelconsole.
• Krachtige verbinding: 1000 Mbps om bliksemsnel gegevens door te sturen.
• De optimale internetverbinding voor PC‘s, TV‘s en spelconsoles. Zonder signaalverlies – stabiel en constant.

• Vindt overal aansluiting: de dLAN® 1000 duo+ is compatibel met alle gebruikelijke routers en alle adapters
van devolo.
• Onmiddellijk klaar voor gebruik: gewoon uitpakken,
insteken en aan de slag.
• Presteert sterk: devolo is wereldleider in de Powerlinemarkt en heeft al meer dan 33 miljoen dLAN®-adapters
verkocht.
• Volledige 3 jaar garantie.

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

