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Internet χωρίς όρια ταχύτητας. Το Magic 2 WiFi φέρνει το Internet στο σπίτι 

σας σε νέα επίπεδα. Χάρη στην εξαιρετική τεχνολογία Powerline, η πλήρης 

απόδοση της σύνδεσής σας στο Internet μεταφέρεται με έως και 2400 Mbps 

απευθείας μέσω του δικτύου παροχής ρεύματος, σε κάθε δωμάτιο. Έτσι, 

κάθε πρίζα μετατρέπεται σε πιθανό Access Point για γρήγορο Multiroom-

WiFi. Όλοι οι προσαρμογείς devolo Magic συνδέονται από μόνοι τους σε 

ένα σταθερό δίκτυο mesh, για να σερφάρετε χωρίς διακοπές στη σύνδεση με 

σήμα WiFi να παραμένει σταθερό. Σε αυτό το πλαίσιο δεν έχει σημασία με 

πόσες τερματικές συσκευές είστε online εσείς: Χάρη στην τεχνολογία MU-

MIMO πολλές τερματικές συσκευές τροφοδοτούνται ταυτόχρονα με υψηλή 

ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. Για μέγιστη συνδεσιμότητα, το Magic 2 WiFi 

next είναι εξοπλισμένο με δύο θύρες Gigabit LAN. Ο κορυφαίος εξοπλισμός 

του κάνει τον γρηγορότερο προσαρμογέα Powerline του κόσμου μια ισχυρή 

συσκευή δικτύωσης για το σπίτι σας. Απολαύστε τώρα τα πλεονεκτήματα του 

devolo Magic επόμενης γενιάς – φυσικά, με ασφαλή κρυπτογράφηση και με 

το πρότυπο G.hn.
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• Το Powerline είναι η καλύτερη λύση WiFi: Μέσω της
καλωδίωσης του ρεύματος το Internet περνάει μέσα από
ταβάνια και τοίχους και φτάνει σε όλα τα δωμάτια. Πιο 
αξιόπιστο από οποιονδήποτε αναμεταδότη!

• Αναβάθμιση mesh: Tώρα με Access Point Steering –
Σερφάρετε ακόμα πιο αδιάλειπτα σε όλους τους χώρους
– χωρίς διακοπές στη σύνδεση. Η  συσκευή σας συνδέεται
αυτόματα στο ισχυρότερο σήμα WiFi.

• Καλύτερη λήψη σήματος χάρη στη νέα τεχνολογία
Multi-User MIMO: Με την τεχνολογία Multi-User MIMO
πολλαπλές συσκευές λαμβάνουν ταυτόχρονα το καλύτερο 
δυνατό σήμα WiFi. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι μπορούν να 
απολαμβάνουν ταυτόχρονα gigabit σύνδεση στο Internet .

• Βιωσιμότητα χάρη στο G.hn: Με το G.hn επενδύετε στην
πιο σύγχρονη τεχνολογία – για πιο υψηλές ταχύτητες, πιο
μεγάλη σταθερότητα και αυξημένη εμβέλεια.

• Ύψιστη ασφάλεια: Τα προϊόντα της devolo διαθέτουν τα
πιο ενημερωμένα πρότυπα κρυπτογράφησης (WPA2/
WPA3) και διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων 
σας (τραπεζικά πρότυπα).

• Κορυφαία τεχνολογία από τη Γερμανία: Η devolo
αναπτύσσει από το 2002 προϊόντα που θέτουν νέα 
πρότυπα για εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο – στις
διακρίσεις της περιλαμβάνονται πάνω από 400 βραβεία.

• Βελτιωμένη εφαρμογή devolo Home Network: Ορίστε
πανεύκολα γονικό έλεγχο, WiFi επισκεπτών και έλεγχο 
χρόνου!

• Η υπόσχεσή μας: 3 χρόνια εγγύηση.

devolo AG – devolo.gr
devolo Magic 2 WiFi next 
Multiroom Kit:

devolo Magic 2 WiFi next 
Addition:

devolo Magic 2 WiFi next 
Starter Kit:

Part Nr.: 08632 (EU)Part Nr.: 08610 (DE, AT, 
NL, ES, EU)

Part Nr..: 08624 (EU)


