
dLAN® 500 WiFi

 Επαναστατικά απλό
 WLAN παντού
 Η καλύτερη λήψη σήματος       

 για smartphone και tablet

dLAN® 500 WiFi dLAN® 500 WiFi
Starter Kit

dLAN® 500 WiFi 
Network Kit

Επιτέλους:  
WLAN σε κάθε  
μέρος του σπιτιού!



Modem
Router

Highlights:
• Επιτέλους λήψη WLAN σε όλους τους χώρους. Γρήγορο και 

σταθερό – ακριβώς εκεί που δεν είχατε παλιά σήμα.

• Χωρίς απώλεια σήματος που παρεμποδίζεται από τοίχους και 
οροφές. Πλήρης κάλυψη WLAN έως και την τελευταία σπιθαμή 
του σπιτιού σας.

• Η καλύτερη δυνατή σύνδεση WLAN για smartphone, φορητούς 
υπολογιστές και tablet. Χωρίς κολλήματα! Χωρίς διακοπές!

• Πανεύκολη εγκατάσταση. Βγάλτε το από το κουτί, βάλτε το στην 
πρίζα και αυτό ήταν!

• Χάρη στην θύρα LAN μπορείτε πάντοτε να συνδέετε τις δικτυακές 
σας συσκευές μέσω του καλωδίου δικτύου με το διαδίκτυο ή 
και μεταξύ τους. Όπως π.χ. κονσόλες παιχνιδιού, τηλεοράσεις ή 
δέκτες πολυμέσων.

• Η εύκολη στη χρήση εφαρμογή σας βοηθά στην εξαιρετική 
διαχείριση του οικιακού σας δικτύου (π.χ. ασφάλεια παιδιών, 
πρόσβαση επισκεπτών, χρονικός προγραμματισμός χρήσης 
WLAN).

• Μπείτε και εσείς στον κόσμο των νικητών με πάνω από 
10 εκατομμύρια ευχαριστημένους πελάτες devolo dLAN® 
παγκοσμίως.

• 3ετής εγγύηση.

 
       

   dLAN® 500 WiFi: 
         09082 (EU)

   dLAN® 500 WiFi Starter Kit:
   09089 (EU)

          dLAN® 500 WiFi Network Kit:
          09096 (EU)

Κωδικοί προϊόντων:

Για αυτό είναι καλύτερο το dLAN® 500 WiFi από ένα WLAN repeater:
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dLAN® 500 WiFi

Το devolo WiFi αξιοποιεί το οικιακό καλώδιο ρεύματος για 
την σύνδεση του με το Internet. Είναι σταθερό και γρήγορο. 
ΣΕ κάθε πρίζα όπου επιλέγετε να τοποθετήσετε έναν 
προσαρμογέα dLAN® 500 WiFi έχετε αυτόματα πάντα το 
καλύτερο σήμα λήψης. Σε αντίθεση με έναν repeater ο οποίος 
απλά μεταδίδει το ήδη ασθενές σήμα που λαμβάνει ο ίδιος. 
<<Το αποτέλεσμα: Μια κακή σύνδεση WLAN γίνεται ακόμη 
χειρότερη!>>
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Βάλτε το στην  

πρίζα και  έτοιμο  

το WLAN!


