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devolo: Πώς να κάνετε τον κήπο ή τη βεράντα σας 
«εξυπνότερα» 
Αθήνα, 25 Μαΐου 2021 – Το καλοκαίρι έχει σχεδόν φτάσει και ο ήλιος ήδη μας καλεί να βγούμε έξω. 
Είναι η εποχή του χρόνου όπου όλοι αρχίζουν να ετοιμάζουν τις βεράντες ή τους κήπους για να τους 
φιλοξενήσουν όλη την καλοκαιρινή σεζόν. Πέρα από άνετα έπιπλα και όμορφα διακοσμητικά, ίσως 
ψάχνετε και τρόπους για να κάνετε τον κήπο ή τη βεράντα τόσο έξυπνα όσο και το σαλόνι ή το 
οικιακό γραφείο. Η devolo είναι εδώ για να αναλάβει το τεχνικό κομμάτι και να σας αφήσει να 
απολαύσετε τον ήλιο σερφάροντας ξέγνοιαστα και με ασφάλεια στο Internet. 

Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει: 
• Ένας έξυπνος κήπος 
• Εύκολη φροντίδα για τον κήπο 
• Ψυχαγωγία σε εξωτερικούς χώρους 
• Οι σύγχρονοι κήποι χρειάζονται WiFi 
• Η σειρά προϊόντων devolo Magic 

Ένας έξυπνος κήπος 
Η τάση προς το μελλοντικό smart home όλο και αυξάνεται και αποκτά περισσότερους οπαδούς. Γιατί όμως 
αυτή η τεχνολογική εξέλιξη να σταματήσει στα όρια της μπαλκονόπορτας; Οι έξυπνες τεχνολογίες μπορούν 
να κάνουν και τους εξωτερικούς χώρους ενός σπιτιού άνετους και φιλόξενους, ακριβώς όπως κάνουν και με 
τους εσωτερικούς χώρους. Για παράδειγμα, ένα σύστημα έξυπνου φωτισμού, μπορεί να ενεργοποιηθεί 
αυτόματα και την κατάλληλη στιγμή να μετατρέψει μια απλή συγκέντρωση στη βεράντα σε ένα παιχνίδι 
χρωμάτων. 
 
Ας μιλήσουμε για το μπάρμπεκιου; Ακόμα και οι ψησταριές μπορούν να ανανεωθούν με μια μοντέρνα 
πινελιά. Οι έξυπνες ψησταριές με συνδεσιμότητα σε εφαρμογές, σας ενημερώνουν για τις θερμοκρασίες και 
την κατάσταση μαγειρέματος των ψητών σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να περάσετε 
περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σας, ενώ όλα ψήνονται στην εντέλεια. 

Εύκολη φροντίδα για τον κήπο 
Οι νέες, έξυπνες τεχνολογίες μπορούν να κάνουν και την κηπουρική ευκολότερη. Το να έχει κανείς άριστα 
προσεγμένο το γρασίδι του χωρίς να χρειαστεί να βγει καν στον κήπο πριν από μερικά χρόνια μπορεί να 
ήταν απλά ένα όνειρο. Σήμερα αυτό γίνεται πραγματικότητα με ρομποτικά συστήματα που αναλαμβάνουν να 
κουρέψουν και να ποτίσουν αυτόματα το γκαζόν μέσα από apps που διαχειρίζεται ο χρήστης. Πολλά από 
αυτά τα συστήματα έχουν και αισθητήρες ανίχνευσης υγρασίας εδάφους για να γνωρίζετε πότε πρέπει να 
ποτίσετε. Τα λουλούδια και τα φυτά που βρίσκονται σε γλάστρες μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε 
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τέτοια συστήματα έτσι ώστε σχεδόν κάθε είδους φροντίδα να μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα, ακόμη και 
πλήρως αυτόματα. Αυτό είναι πραγματικά έξυπνο! 

Ψυχαγωγία σε εξωτερικούς χώρους 
Από συγκεντρώσεις στον κήπο και βραδιές ταινιών μέχρι αθλήματα και παιχνίδια, υπάρχουν πολλοί λόγοι 
για να συναντηθείτε με φίλους και οικογένεια στον δικό σας κήπο ή βεράντα. Ακόμη και η καλύτερη 
ψυχαγωγία μπορεί να αναβαθμιστεί σε νέα επίπεδα με τεχνολογία αιχμής. Ένας προβολέας WiFi και ένα 
αδιάβροχο ηχοσύστημα με Bluetooth, για παράδειγμα, μπορούν να εγγυηθούν κορυφαία ψυχαγωγία σε 
εξωτερικούς χώρους και να μετατρέψουν τον κήπο σε έναν υπαίθριο κινηματογράφο. 

Οι σύγχρονοι κήποι χρειάζονται WiFi 
Είτε πρόκειται για έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα κήπου ή για ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, υπάρχει μια 
προϋπόθεση για οποιαδήποτε αλλαγή: ισχυρό WiFi. Χωρίς σταθερή σύνδεση στο Internet, ακόμη και το πιο 
έξυπνο αυτόματο σύστημα ποτίσματος είναι ελάχιστα χρήσιμο. Ομοίως, εάν η επόμενη βραδιά αγώνα 
ποδοσφαίρου με φίλους είναι γεμάτη από δυσλειτουργίες και διακοπές, χάνεται όλη η διασκέδαση. Για πολλά 
νοικοκυριά, το πρόβλημα είναι ότι το σήμα του WiFi είναι συχνά ανεπαρκές για να παρέχει σταθερή κάλυψη 
σε όλο το σπίτι. Όταν συμβαίνει αυτό, δεν έχετε ως προτεραιότητα την κάλυψη του WiFi στους εξωτερικούς 
χώρους. 
 
Η devolo έχει τη λύση. Οι Γερμανοί ειδικοί στα ισχυρά οικιακά δίκτυα, προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία 
προσαρμογέων που μετατρέπουν οποιαδήποτε πρίζα σε ένα γρήγορο σημείο πρόσβασης στο Internet που 
καλύπτει τόσο συσκευές Ethernet όσο και συσκευές WiFi. Οι προσαρμογείς από τη σειρά προϊόντων Magic, 
για παράδειγμα, μεταδίδουν εύκολα μια διαδικτυακή σύνδεση στον κήπο. Τα βασικά χαρακτηριστικά 
περιλαμβάνουν σύγχρονη τεχνολογία mesh για σταθερό WiFi, αυτόματο έλεγχο κυκλοφορίας δεδομένων, 
προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας και βολική λειτουργία μέσα από μια εφαρμογή. Αυτοί οι προσαρμογείς 
έχουν σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση. Παρόλα αυτά, μπορείτε να συνδέσετε τον προσαρρμογέα σε μια 
πρίζα κοντά στον κήπο, ή το μπαλκόνι και απολαύστε ισχυρό WiFi αμέσως. Δεν γίνεται πιο εύκολο! 

Η σειρά προϊόντων devolo Magic 
Για όσους θέλουν άριστη τεχνολογία Powerline και το πιο εξελιγμένο mesh WiFi, η λύση βρίσκεται στο 
devolo Mesh WiFi 2. Με δύο ενσωματωμένες θύρες Gigabit LAN, οι προσαρμογείς εγγυούνται σταθερή και 
ισχυρή  σύνδεση WiFi με τεχνολογία multi-user MIMO για ταυτόχρονη υποστήριξη πολλών συσκευών. Το 
devolo Mesh WiFi 2 είναι διαθέσιμο ως starter kit με δύο προσαρμογείς στα €249.90 και ως multiroom kit με 
τρεις προσαρμογείς στα €369.90. Μια ακόμα αξιόπιστη λύση είναι το devolo Magic 1 WiFi το οποίο είναι 
ιδανικό για ψυχαγωγία σε έναν συμπαγή σχεδιασμό και ταχύτητες έως 1.200 Mbps. Είναι διαθέσιμο ως 
μονάδα στα €99.90, ως starter kit με δύο προσαρμογείς στα €149.90 και ως multiroom kit με τρεις 
προσαρμογείς στα €239.90. 
 
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Όλα τα προϊόντα devolo Magic και Mesh είναι συμβατά μεταξύ τους και 
έτσι μπορείτε δημιουργήσετε το ιδανικό οικιακό δίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Η devolo παρέχει 
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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. 222 10 84 387 με χρέωση αστικής κλήσης από σταθερό τηλέφωνο. Η τιμή διαφοροποιείται 
για κλήσεις από το εξωτερικό. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για να έχετε ένα τέλειο οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε το www.devolo.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Γραφείο Τύπου 
Red Communications 
Αλέξανδρος Μοραγλής 
Λ. Αμαρουσίου 14, Νέο Ηράκλειο 
Τηλ.: +30 210 62 62 100 
E-mail: info@red-comm.gr 

 
Κεντρικά γραφεία 
devolo Greece 
Μαρία Καπελάκη 
Συγγρού 236, Καλλιθέα 
Τηλ.: +30 22210 84387 
E-mail: maria.kapelaki@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 και εμπνέει τους καταναλωτές καθώς και τις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου. Οι λύσεις οικιακής δικτύωσης devolo προσφέρουν Internet υψηλής 
ταχύτητας και τέλειο Mesh WiFi σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρικής καλωδίωσης. 
Επιπλέον, στον επαγγελματικό κλάδο, η devolo κάνει το όραμα του ολοκληρωμένου Internet of Things, πραγματικότητα. 
Είτε εργάζεστε σε βιομηχανικά έργα είτε στον μεταβαλλόμενο κλάδο της ενέργειας, όπου απαιτούνται ασφαλείς 
επικοινωνίες και δεδομένα υψηλής απόδοσης, όλοι οι επαγγελματίες βασίζονται στην devolo. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 
2002 και εκπροσωπείται σε 19 χώρες με τις δικές της θυγατρικές και συνεργάτες. 
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