devolo Magic 2 LAN

triple

Schakel nu over naar de toekomst: de Magic 2 LAN triple zorgt zonder
omwegen voor veelzijdig multimediaplezier. Dankzij zijn drie krachtige LANpoorten zijn extra switches niet meer nodig om meerdere apparaten toe te
voegen aan uw multimediahoek. Geniet overal in huis van soepel gamen en
streamen: dankzij Powerline-technologie transformeert u het netwerk via het
elektriciteitsnet in een supersnel netwerk, zonder storingen. Ook op lange
afstanden maakt de Magic 2 LAN triple snelheden van maximaal 2400 Mbps
mogelijk, want afstanden tot 500 meter overbrugt hij met gemak. En omdat
de Magic 2 LAN triple vandaag al is uitgerust met de G.hn-technologie van
morgen, verandert er ook in de toekomst niets.

Tot 2400 Mbps
3x Gigabit LAN
Bereik tot 500m

devolo Magic 2 LAN

triple

• In elk opzicht maximaal: 3 Gigabit LAN-aansluitingen met een
snelheid tot 2400 Mbps.
• Driemaal startklaar voor multimedia van topkwaliteit: Geen
switch meer nodig – de drie Gigabit LAN-aansluitingen bieden
ruimte voor de belangrijkste multimedia-apparaten.
• Betrouwbaar via het elektriciteitsnet: De innovatieve Powerlinetechnologie zorgt voor snel, veilig en storingsvrij internet, overal
in huis.
• Aan alles gedacht: Dankzij het geïntegreerde stopcontact met
kinderslot gaat er geen stopcontact verloren.

• Innovatieve technologie uit Duitsland: Sinds 2002 ontwikkelt
devolo producten die de standaard zetten voor miljoenen
klanten in heel Europa – bekroond met meer dan 400 awards.
• devolo Home Network App: inrichten, uitbreiden, aanpassen,
overzicht houden – de devolo Magic-adapter bedien je met de
intuïtieve devolo Home Network App.
• De start van een geweldige verbinding: Start met de Starter Kit
uw devolo Powerline-netwerk op. Uiteraard op ieder moment uit
te breiden met extra devolo Magic-adapters.
• Onze belofte: 3 jaar garantie.

• Bereikt plekken die vooralsnog onbereikbaar waren: Overbrugt
moeiteloos afstanden tot 500 meter. Van de kelder tot op zolder
en in de garage – gewoon overal in huis.
• Plug & Play: Steek de adapters simpelweg in het stopcontact en
ze zijn binnen enkele seconden met elkaar verbonden. Direct
klaar voor gebruik.

devolo Magic 2 LAN triple
Uitbreiding:

devolo Magic 2 LAN triple
Starter Kit:

Art. -Nr.: 08507 (NL)
Art. -Nr.: 08506 (BE)

Art. -Nr.: 08515 (NL)
Art. -Nr.: 08514 (BE)

devolo Benelux bvba – devolo.nl
devolo Benelux bvba – devolo.be

