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Πρεμιέρα: Η devolo συνδυάζει για πρώτη φορά 
WiFi 6 και Powerline επικοινωνία! 
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021 – Με το Magic 2 WiFi 6, η devolo παρουσιάζει τον πρώτο Powerline 
adapter στον κόσμο με WiFi 6. Σε αυτή τη συσκευή, που αποτελεί τη νεότερη ναυαρχίδα της 
εταιρείας, οι ειδικοί της devolo στην οικιακή δικτύωση, συνδυάζουν την πιο προηγμένη τεχνολογία 
Powerline με το πιο ισχυρό πρότυπο WiFi. Χάρη στη μέγιστη ταχύτητα Powerline έως και 2.400 Mbps 
και την απόδοση WiFi έως και 1.800 Mbps, το Magic 2 WiFi 6 απογειώνει τα οικιακά δίκτυα! Η 
τεχνολογία Powerline μεταδίδει το σήμα του Internet μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης και 
ξεπερνάει εμπόδια όπως τοίχοι και οροφές απρόσκοπτα, ενώ παρέχει σε όλο το σπίτι εξαιρετικά 
σταθερό, μεγάλης εμβέλειας και γρήγορο WiFi, αξιοποιώντας νέα ασύρματα χαρακτηριστικά, όπως 
OFDMA, TWT και τη σύγχρονη τεχνολογία mesh.  

Το Δελτίο Τύπου περιλαμβάνει: 

• Οικιακά δίκτυα επόμενης γενιάς 
• Η απόλυτη αναβάθμιση  
• Ισχυρή τεχνολογία Powerline για σταθερό δίκτυο  
• Mesh WiFi για περισσότερη online ψυχαγωγία 
• Απλό και ασφαλές  
• Τιμές και διαθεσιμότητα  

Οικιακά δίκτυα επόμενης γενιάς 
«Τα οικιακά δίκτυα πρέπει να γίνονται όλο και πιο ισχυρά και ταυτόχρονα πιο εύκολα στην εγκατάστασή 
τους,» δήλωσε ο Heiko Harbers, CEO της devolo AG. «Έχοντας αυτό κατά νου, το νέο devolo Magic 2 WiFi 
6 συνδυάζει τους δύο καλύτερους κόσμους της τεχνολογίας και δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να κατασκευαστεί 
ένα μοντέρνο, διαχρονικό και γρήγορο οικιακό δίκτυο.» Με αυτή την πρεμιέρα, η εταιρεία με έδρα το Άαχεν 
της Γερμανίας, επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία της στον τομέα των λύσεων έξυπνης δικτύωσης για 
καταναλωτές. 
 
Οι νέες εφαρμογές πολυμέσων έχουν ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις στα οικιακά δίκτυα. Για παράδειγμα, η 
τηλεδιάσκεψη στο οικιακό γραφείο και η τηλεκπαίδευση πρέπει να ρέουν ομαλά, ακόμα και όταν στο σαλόνι 
γίνεται video streaming με ποιότητα 4K. Οι πανίσχυροι προσαρμογείς devolo Magic 2 WiFi 6 διαχειρίζονται 
τέτοιες προκλήσεις bandwidth με μεγάλη ευκολία. Χάρη στην υψηλή απόδοση mesh WiFi, γίνονται εφικτές 
ασύρματες συνδέσεις έως και 1.800 Mbps, προσφέροντας επομένως 50% ισχυρότερες ταχύτητες WiFi σε 
σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.  
 
Αυτό γίνεται εφικτό κυρίως μέσω του νέου προτύπου WiFi 6 (γνωστό και ως Wi-Fi ax). Ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του είναι το OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Η νέα αυτή 



 Δελτίο Τύπου 

τεχνολογία διαμόρφωσης χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες ζώνες συχνοτήτων πιο αποτελεσματικά. Τα κανάλια 
συχνοτήτων διαχωρίζονται σε μικρότερα, έτσι ώστε περισσότερες εφαρμογές ή συσκευές να μπορούν να 
επικοινωνούν σε ένα κανάλι ταυτόχρονα, οδηγώντας σε ταχύτερη μετάδοση μικρότερων πακέτων 
δεδομένων. Μιλώντας μεταφορικά, η «εθνική οδός» δεδομένων WiFi έχει διαμορφωθεί με πρόσθετες 
λωρίδες, ώστε η κυκλοφορία να μπορεί να κινείται πιο ελεύθερα, σε σχέση με το παραδοσιακό WiFi. 

Η απόλυτη αναβάθμιση 
Κατά την ανάπτυξη του WiFi 6, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στη βελτίωση της ζώνης των 5 GHz, 
αλλά και στις νέες τεχνικές εξελίξεις της ζώνης των 2.4 GHz, το οποίο και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν 
πολλές από τις οικιακές συσκευές των πελατών μας. Αυτές επωφελούνται από το αυξημένο όριο ταχύτητας 
στην «εθνική οδό» πληροφοριών. Συνολικά, το τελευταίο πρότυπο είναι ιδανικό για τα σύγχρονα νοικοκυριά 
καθώς χρησιμοποιείται από όλο και περισσότερες συσκευές WiFi από tablet μέχρι και σκούπες ρομπότ..  
 
Οι προσαρμογείς που ανήκουν στη σειρά προϊόντων devolo Magic 2 WiFi 6, προσφέρουν όλα όσα 
χρειάζονται, για να διασφαλίσουν ότι κάθε μέρα τα πάντα λειτουργούν πιο ομαλά. Οι σημαντικές 
βιντεοκλήσεις παραμένουν τόσο σταθερές, όσο η γρήγορη σύνδεση server για online games και οι 4K ή 
ακόμα και 8K ταινίες σε μια movie night. Το καλύτερο από όλα είναι ότι, η χρήση των νέων τεχνολογικών 
χαρακτηριστικών δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και παρέχουν βελτιωμένη 
εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στο ειδικά βελτιστοποιημένο Target Wake Time (TWT), το WiFi 6 ελέγχει 
επίσης πολύ αποτελεσματικά το radio traffic και «θέτει σε αδράνεια», συσκευές που δε χρειάζονται εκείνη τη 
δεδομένη στιγμή συνεχή σύνδεση, , για μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτή η δυνατότητα απενεργοποίησης των 
συνδέσεων WiFi πιο τακτικά και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια και 
χωρητικότητα μπαταρίας.  

Ισχυρή τεχνολογία Powerline για σταθερό δίκτυο  
Οι συγκεκριμένες βελτιώσεις στην άνεση και στην απόδοση περιλαμβάνονται στη διακριτική σχεδίαση των 
προσαρμογέων Magic 2 WiFi 6. Αυτοί οι υπερσύγχρονοι προσαρμογείς απλώς συνδέονται στις πρίζες και 
αξιοποιούν το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο, για να στείλουν το σήμα του Internet με μέγιστη ταχύτητα, με έως 
2.400 Mbps, σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού χρειάζεται. Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας 
Powerline είναι ότι καταφέρνει και ξεπερνά σημαντικά εμπόδια, όπως οροφές, τοίχους, έπιπλα ή ακόμα και 
συστήματα θέρμανσης δαπέδου, τα οποία έχουν την τάση να μπλοκάρουν το WiFi.  
 
Η εγκατάσταση plug-and-play είναι επίσης παιχνιδάκι. Εφόσον τοποθετήσετε τον πρώτο προσαρμογέα , και 
τους υπόλοιπους εντός δύο λεπτών, τότε όλοι οι προσαρμογείς συνδέονται αυτόματα μεταξύ τουςτ, μαγικά 
γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε κανένα κουμπί! Στη συνέχεια, απλώς συνδέστε έναν 
προσαρμογέα στο router χρησιμοποιώντας το καλώδιο Ethernet που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία 
και το devolo Magic είναι έτοιμο!  
 
Εάν χρειαστεί, το εύχρηστο devolo Home Network app μπορεί να σας καθοδηγήσει βήμα-βήμα στη 
διαδικασία με έναν εύκολο οδηγό εγκατάστασης. Από τον υπολογιστή στο γραφείο, μέχρι την smart TV στο 
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σαλόνι, τώρα το σήμα του Internet φτάνει σε όλες τις συσκευές και μπορείτε να επιλέξετε εάν μια συσκευή 
τροφοδοτείται από τον adapter από μία εκ των δύο θυρών Gigabit ή μέσω του δυνατού mesh WiFi. 
 

Mesh WiFi για περισσότερη online ψυχαγωγία 
Ένα σύστημα mesh αναφέρεται σε ένα ασύρματο δίκτυο, που αποτελείται από πολλαπλά WiFi hotspots, τα 
οποία επικοινωνούν αυτόματα μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα ενιαίο ασύρματο mesh δίκτυο με έξυπνα 
πλεονεκτήματα: 

• Το Airtime Fairness διαχειρίζεται αυτόματα το δίκτυο WiFi προσφέροντας περισσότερο χρόνο 
σύνδεσης στις πιο γρήγορες WiFi τερματικές συσκευές , βελτιώνοντας την απόδοση ολόκληρου του 
ασύρματου δικτύου.  

• Το Access Point Steering επιτρέπει μια low-interruption σύνδεση με πολλαπλά σημεία πρόσβασης 
WiFi. Το όφελος από αυτό γίνεται εμφανές όταν ο χρήστης μετακινείται μέσα στο σπίτι με 
smartphone, tablet ή laptop. Σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία, το δίκτυο mesh 
εξασφαλίζει ότι κάθε συσκευή συνδέεται κάθε φορά στο πιο ισχυρό σημείο πρόσβασης devolo.  

• Το Band Steering κατευθύνει αυτόματα και αποτελεσματικά τις συσκευές στις ζώνες 2.4 GHz ή 5 
GHz χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. Έτσι, παρέχει συνδέσεις με το πιο κατάλληλο κανάλι WiFi 
κάθε φορά, διασφαλίζοντας σταθερή σύνδεση.  

• Το Beam Forming επιτρέπει έναν ιδιαίτερα ακριβή έλεγχο των συσκευών, για τη δημιουργία 
βελτιωμένης σύνδεσης μεταξύ του σημείου πρόσβασης WiFi και π.χ. ενός tablet. 

• Το Config Sync επιτρέπει στα δεδομένα ασύρματης διαμόρφωσης να συγχρονίζονται με όλα τα 
devolo Magic. Επιπλέον, το devolo Magic WiFi επιτρέπει την αντιγραφή των δεδομένων πρόσβασης 
από τον router, έτσι ώστε να υπάρχει μόνο ένας κωδικός πρόσβασης WiFi για όλες τις συσκευές. 

• Το Fast Roaming (Client Steering) δίνει στο WiFi roaming μια πρόσθετη ώθηση, επιτρέποντας σε 
συμβατές συσκευές να αποφασίζουν αυτόματα ποιο σημείο πρόσβασης επιτρέπει την ταχύτερη 
σύνδεση.  

• Το Bi-directional Multi-User MIMO επωφελείται από την τεχνολογία πολλαπλών κεραιών των 
προσαρμογέων και των τερματικών συσκευών, στέλνοντας και λαμβάνοντας ταυτόχρονα πολλαπλά 
streams δεδομένων από και προς ποικίλες συσκευές. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για 
τα νοικοκυριά στα οποία χρειάζονται συχνά πολλές υπηρεσίες real-time Internet την ίδια στιγμή.  

Απλό και ασφαλές  
Εξίσου βολικές με τις αυτόματες διαδικασίες του mesh WiFi είναι και οι επιλογές ρύθμισης για τη σειρά 
προϊόντων devolo Magic 2 WiFi 6. Το devolo Cockpit σε desktop (Windows, MacOS, Linux) και το Home 
Network app για κινητά (Android, iOS) επιτρέπουν στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τα ιδιωτικά τους 
δίκτυα και να προσαρμόζουν διάφορες ρυθμίσεις. Αυτό καθιστά δυνατή τη ρύθμισης πρόσβασης 
επισκεπτών, την ενεργοποίηση του γονικού ελέγχου και τη δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων πρόσβασης στο 
Wi-Fi, κ.α. . Φυσικά, το λογισμικό της devolo βελτιώνεται συνεχώς με δωρεάν firmware updates. 
 
Αυτή η δυνατότητα αναβάθμισης των προϊόντων devolo είναι εξίσου αξιόπιστη με την ασφάλεια της online 
σύνδεσης που βασίζεται σε WPA3. Το τρέχων security standard της WiFi Alliance βασίζεται στο πρωτόκολλο 
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WPA2 και χάρη στη βελτιωμένη κρυπτογράφηση 128-bit, προσφέρει ισχυρή προστασία από ανεπιθύμητη 
πρόσβαση. Αυτό προϋποθέτει ότι οι συσκευές που συνδέονται στο WiFi υποστηρίζουν κρυπτογράφηση 
WPA3. Για όλες τις άλλες συσκευές, το WPA2 εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο.  
 

Τιμές και διαθεσιμότητα  
Το Starter Kit που αποτελείται από δύο προσαρμογείς θα είναι διαθέσιμο στην αγορά στα μέσα Νοεμβρίου 
και θα διατίθεται στην τιμή των 239,90 €. Για μεγαλύτερους χώρους, προτείνουμε το Multiroom Kit, το οποίο 
διαθέτει τρεις προσαρμογείς στην τιμή των 399,90 €. Όσοι θέλουν αργότερα να επεκτείνουν το δίκτυο τους, 
μπορούν να αγοράσουν ξεχωριστά έναν προσαρμογέα επέκτασης Add on στην τιμή των 179,90 €. Όλες οι 
τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η devolo παρέχει 3 χρόνια εγγύηση για 
όλα της τα προϊόντα της. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε 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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