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Ταχύτητα και σταθερότητα Wi-Fi. Ο απόλυτος 
καλοκαιρινός συνδυασμός μέσα και έξω από το 
σπίτι! 

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019 – Το καλοκαίρι είναι πλέον εδώ και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να 

το αμφισβητήσει. Είναι λοιπόν η κατάλληλη εποχή να περνάτε ευχάριστες στιγμές στον κήπο σας με 

μία σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, που δεν θα διακόπτεται από τίποτε. Η devolo είναι εδώ για 

να σας τα προσφέρει όλα. 

Το Δελτίο Τύπου περιλαμβάνει: 

• devolo Outdoor – WiFi παντός καιρού 

• Μαγικές στιγμές για την καλύτερη multimedia εμπειρία  

• Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση 

• Τιμές και διαθεσιμότητα 

devolo Outdoor – Wi-Fi παντός καιρού 

Η λύση που ψάχνεις για έξω, ανεξαρτήτως καιρού, είναι το devolo Wi-Fi Outdoor. Το εξαιρετικό 

χαρακτηριστικό του; Χρησιμοποιεί τη γραμμή ρεύματος σαν να ήταν ένα μακρύ καλώδιο δεδομένων. Έτσι, 

τίποτε δεν μπλοκάρει το σήμα Wi-Fi. Αυτή η συσκευή σας δίνει τη δυνατότητα να το συνδέσετε σε 

οποιαδήποτε εξωτερική πρίζα και να δημιουργήσετε ένα ολοκαίνουργιο Wi-Fi hotspot στον εξωτερικό σας 

χώρο σε συνδυασμό με έναν devolo dLAN® Adapter. 

 

Το devolo Wi-Fi Outodoor, είναι ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, καθώς το περίβλημα του είναι από 

πλαστικό, ενισχυμένο με fibreglass το οποίο είναι συμβατό με την προδιαγραφή IP 65. Αυτό σημαίνει ότι 

σκόνη, βρωμιά, νερό, ζέστη, υγρασία, ακόμη και κακές καιρικές συνθήκες δεν αποτελούν απειλή για τη 

σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο. Με τη συγκεκριμένη συσκευή εξασφαλίζετε τέλειο Wi-Fi, ανά πάσα στιγμή και 

ανεξαρτήτως καιρού, όταν χαλαρώνετε σε μια αιώρα ή κάτω από την κληματαριά με τους φίλους και την 

οικογένειά σας ένα χαλαρό βράδυ με ταινίες ή ποδόσφαιρο. 

Υπέροχες στιγμές για την καλύτερη multimedia εμπειρία 

Πόσο εύκολο είναι, όμως, να απολαμβάνετε τα ίδια προνόμια σύνδεσης και μέσα στο σπίτι; Τα devolo devolo 

dLAN®  Powerlines το κάνουν πολύ εύκολο: γρήγορο cloud και online gaming, video streaming σε κορυφαία 

ανάλυση ή chatting με φίλους σε βίντεο-κλήση. Με τα devolo dLAN®  Powerlines, η καλύτερη σύνδεση είναι 

τελικά εκεί ακριβώς που τη χρειάζεστε. Η σειρά προϊόντων χρησιμοποιεί την υπάρχουσα ηλεκτρική 

καλωδίωση ενός κτιρίου (τεχνολογία Powerline) και φέρνει το σήμα του Internet σε κάθε γωνία του σπιτιού με 

εξαιρετική σταθερότητα. Οι προσαρμογείς devolo dLAN®  Powerlines προσφέρουν ρυθμούς μετάδοσης 

δεδομένων έως και 1200 Mbps. Για τον χρήστη, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα, εμβέλεια και 

σταθερότητα.  
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Έτσι, καταφέρνετε τον απόλυτο συνδυασμό ασύρματης σύνδεσης εντός και εκτός σπιτιού. Αρκεί μόνο να 

έχετε ένα devolo dLAN® Powerline και το devolo Outdoor για να απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή στους 

αγαπημένους σας χώρους την καλύτερη εμπειρία Internet που υπάρχει! Τώρα πια δεν υπάρχει τίποτα που 

να σας εμποδίζει από το να απολαύσετε το καλοκαίρι σας είτε δίπλα στην πισίνα είτε σε μια βραδιά με 

φίλους εντός και εκτός σπιτιού. 

Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση 

Είναι πραγματικά πιο εύκολο από όσο νομίζετε! Το κάθε πακέτο devolo dLAN®  Powerline,περιέχει δύο 

προσαρμογείς, όπου ο πρώτος συνδέεται σε μια διαθέσιμη πρίζα τοίχου και στο router μέσω καλωδίου 

Ethernet. Στη συνέχεια, όλοι οι άλλοι προσαρμογείς τοποθετούνται σε πρίζες στα σημεία του σπιτιού που 

απαιτείται γρήγορη πρόσβαση στο Internet. Οι προσαρμογείς ανιχνεύουν αυτόματα ο ένας τον άλλο και 

δημιουργούν μια ιδιαίτερα ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση με hot spots. Οι έξυπνες συσκευές 

(smartphones, tablets κλπ) συνδέονται κάθε φορά στο πιο ισχυρό WiFi hot spot. Μια δωρεάν εφαρμογή 

(Apple iOS και Google Android) βοηθά στην εγκατάσταση, με οδηγό βήμα - βήμα για τη διαμόρφωση ενός 

τέλειου οικιακού δικτύου παντού. 

 

Όσο για το devolo Wi-Fi Outdoor: απλά συνδέεται στην επιθυμητή πρίζα ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους 

και τελειώσατε! Έχετε δημιουργήσει αυτόματα ένα νέο δίκτυο Wi-Fi με μεγάλη ισχύ σήματος και ασύγκριτα 

υψηλότερη ταχύτητα Internet.  

Τιμές και διαθεσιμότητα 

Το devolo Wi-Fi Outdoor adapter είναι διαθέσιμο σε φυσικά και online καταστήματα, με προτεινόμενη τιμή 
λιανικής τα 169,90 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η devolo παρέχει εγγύηση κατασκευαστή τριών ετών για τις 
συσκευές της. Σε περίπτωση βλάβης εντός της εγγύησης γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Η 
τεχνική υποστήριξη παρέχεται Δε - Πα από 09:00 έως 17:00, στα ελληνικά, στο τηλ. +30 22210 84387 με 
χρέωση αστικής κλήσης από σταθερό τηλέφωνο. Η τιμή διαφοροποιείται για κλήσεις από το εξωτερικό.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Γραφείο Τύπου 

RED Communications 

Μάκης Σολωμός 

Λ. Αμαρουσίου 14, Νέο Ηράκλειο 

Τηλ.: +30 210 62 62 100 

E-mail: info@red-comm.gr 

 

 

Κεντρικά γραφεία 

devolo Ελλάς 

Κατερίνα Δαφνή 

Κριεζώτου 94, Χαλκίδα 

Τηλ.: +30 22210 84387 

E-mail: info@devolo.gr 

 

 

devolo AG 

Marcel Schüll 

Charlottenburger Allee 67 

52068 Aachen, Germany 

Phone: +49 241 18279-514 

marcel.schuell@devolo.de 

 

Σχετικά με την devolo 

Η devolo κάνει το σπίτι και τις πρίζες πιο έξυπνα. Οι οικιακοί πελάτες χρησιμοποιούν τους προσαρμογείς 

Powerline της devolo για να επιτύχουν συνδέσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας σε κάθε χώρο. Αυτή τη 

στιγμή χρησιμοποιούνται πάνω από 40 εκατομμύρια προσαρμογείς διεθνώς. Οι πελάτες με devolo home 

control ανακαλύπτουν τις δυνατότητες του έξυπνου σπιτιού - μπορούν να τις ρυθμίσουν γρήγορα, να τις 
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επεκτείνουν όπως επιθυμούν και να ελέγχουν άνετα το σπίτι τους από το smartphone τους. Ως συνεργάτης 

OEM, η devolo προσαρμόζει μεμονωμένα τα προϊόντα και τις λύσεις της στις ανάγκες των διεθνών 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Στον επαγγελματικό τομέα, η μετατροπή της υποδομής παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες. Οι λύσεις της devolo μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των νέων έξυπνων δικτύων σε πραγματικό χρόνο καθώς και για την 

εφαρμογή εντελώς νέων υπηρεσιών. Η devolo ιδρύθηκε το 2002 και σήμερα απασχολεί περίπου 300 άτομα. 

Ο ηγέτης στην παγκόσμια αγορά Powerline αντιπροσωπεύεται από τις δικές της θυγατρικές εταιρείες και από 

συνεργάτες σε 19 χώρες.  


