
De zomer staat voor de deur, en dat betekent urenlange ont-

spanning in de buitenlucht. Met een stabiele WiFi-verbinding 

voor tablet en smartphone kunt u probleemloos muziek en 

video’s streamen. Dat is tenminste de theorie. Want in de tuin 

en op het balkon is de praktijk vaak anders. Daar is WiFi mees-

tal heel langzaam, en in het tuinhuis achter in uw tuin heeft u 

vaak al helemaal geen bereik. Dat is verleden tijd!

Dankzij de dLAN® WiFi Outdoor kan uw tuinfeest gewoon 

doorgaan. In combinatie met een devolo dLAN®-adapter ge-

bruik u uw elektriciteitsnetwerk als datakabel en verandert u 

elk stopcontact in een WiFi-hotspot. Tablets, smartphones en 

laptops profiteren van snelle WiFi. En dankzij de mesh-func-

tie heeft u overal WiFi, waar u ook bent. Met de range+ 

 Technology is zelfs die afstand tot het tuinhuis te overbrug-

gen. En valt uw zomerdag in het water? Ook dat is geen pro-

bleem: de dLAN® WiFi Outdoor is waterbestendig en doors-

taat elke zomerse bui.

dLAN® WiFi Outdoor

Overal WiFi 
– ook in de tuin.

Weerbestendig
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•   Ook WiFi in de tuin. Stream muziek en video’s, surf 

zonder problemen en geniet zo ook buiten van ur-

enlange ontspanning – in de tuin of op het balkon. 

•   Overal een sterke verbinding. In combinatie met 

een devolo dLAN®-adapter maakt de WiFi Outdoor 

een sterke Powerline-verbinding van uw stopcon-

tact. 

•   WiFi, waar u ook bent. Als u veel van de ene naar 

de andere ruimte in huis en van en naar de tuin 

gaat, zorgt de mesh-functie ervoor dat uw apparaat 

altijd gebruikmaakt van de beste WiFi-verbinding.

•   Weerbestendig. Dankzij de weerbestendige behui-

zing doorstaat de adapter elke zomerse bui. 

•   Doeltreffend. Groot pluspunt: de devolo range+ 

Technology. Hiermee creëert u ook over zeer grote 

afstanden een krachtige verbinding.

•   Eenvoudig en compatibel. Plug & Play: creëert me-

teen een perfect netwerk en is compatibel met alle 

routers en dLAN® Powerline-adapters van devolo.

•   Succesvol. Waarom is devolo de beste keuze voor 

jou? Innovatie ontwikkeld in Duitsland, meer dan 

300 onderscheidingen en awards, drie jaar garantie 

en vooral miljoenen tevreden klanten.

Doeltreffend. De devolo range+  Technology. 
Hiermee creëert u ook over zeer grote  
afstanden een krachtige verbinding.
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