
Onopvallend compact. Opvallend 
snel streamen en surfen.
Volle kracht vooruit voor uw digitaal leven. Alleen nog maar 

genieten, als u surft én als u muziek of films streamt.

Niemand wil nog de vele mogelijkheden van de digitale wereld 

missen. En het wordt steeds beter: bijvoorbeeld met een sterkere 

pc, een snellere smart-tv. Wilt u ten volle genieten van het plezier 

dat het internet biedt, dan is de dLAN® 1000 mini iets voor u. Deze 

compacte en onopvallende adapter maakt van uw stroomnet een 

sterke en stabiele Powerline-verbinding met een snelheid tot 1000 

Mbps. Snel films streamen, zonder moeite en zonder onderbrekin-

gen. Muziek streamen met een topkwaliteit en zonder storingen. 

Snellere en betrouwbare gegevensoverdracht voor uw thuiskan-

toor. Met de dLAN® 1000 mini lukt het u gewoon. U sluit de LAN- 

kabel aan op uw apparaat en u hebt een perfecte internetverbin-

ding overal waar u wilt. Meer nog: de devolo range+ Technology 

zorgt ervoor dat uw verbinding ook over zeer grote afstanden sterk 

blijft.

dLAN® 1000 mini

2x LAN

Integrierte Steckdose 

Range+ Technology

1x LAN poort
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Highlights:
dLAN® 1000 mini

Vertegenwoordiger:

• Een echt goede verbinding. De dLAN® 1000 mini maakt 
van uw stroomnet een sterke en stabiele Powerline-ver-
binding met een snelheid tot 1000 Mbps. Films streamen, 
surfen of printen. Het lukt u gewoon!  

• Compact en sterk. Een kleine, onopvallende adapter die 
topprestaties levert. Met een LAN-poort voor bijvoorbeeld 
uw smart-tv, pc of printer.

• Doeltreffend. Een megavoordeel: de devolo range+  
Technology. Deze zorgt voor een performante  
verbinding over zeer grote afstanden.

• Eenvoudig en compatibel. Plug & Play: zorgt meteen voor 
een perfect netwerk en is compatibel met alle routers en 
dLAN® Powerline-adapters van devolo.

• Succesvol. Waarom is devolo de beste keuze voor u? Inno-
vatie ontwikkeld in Duitsland, meer dan 300 onderscheidin-
gen en kwaliteitskeurmerken, drie jaar garantie en vooral 
miljoenen tevreden klanten.

Doeltreffend: devolo range+  
Technology. Sterke verbinding  
over zeer grote afstanden.

Zuinig: de devolo PowerSave  
Technology bespaart energie.  
Permanent en volledig automatisch.

range
Technology
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