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Τα νέα devolo WiFi 6 Repeater: επιδόσεις για 
όλους με WiFi 6 και mesh 
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022 – Η Γερμανική εταιρεία δικτύωσης devolo AG και οι ειδικοί του WiFi που 
εργάζονται εκεί, φροντίζουν να προετοιμαστούν για το μέλλον του WiFi και παρουσιάζουν δύο νέα 
μοντέλα στη σειρά των repeater, το WiFi 6 Repeater 3000 και το WiFi 6 Repeater 5400. Το έξυπνο 
mesh, το σημερινό WiFi standard (WiFi 6) και πολλά επιπλέον χαρακτηριστικά, εγγυώνται αισθητά 
καλύτερη κάλυψη WiFi, υψηλότερη απόδοση και πανεύκολο set-up. 

Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει: 
• Η κατάλληλη επέκταση WiFi για κάθε νοικοκυριό 
• Έτοιμοι για το μέλλον με το WiFi 6 
• Έξυπνο mesh WiFi 
• Ευελιξία plug-and-play 
• Τιμές και διαθεσιμότητα 

Η κατάλληλη επέκταση WiFi για κάθε νοικοκυριό 
Η σύγχρονη καθημερινότητα είναι σχεδόν αδιανόητη χωρίς ισχυρή σύνδεση στο Internet. Από tablet και 
έξυπνες τηλεοράσεις μέχρι έξυπνα βοηθήματα κουζίνας, όλο και περισσότερες συσκευές στα νοικοκυριά μας 
εξαρτώνται από σταθερό WiFi. Τόσο λοιπόν η ψυχαγωγία όσο και η εργασία από το σπίτι απαιτούν μεγάλο 
εύρος ζώνης, ωστόσο, πολλά router θα λέγαμε ότι σταδιακά «εξαντλούνται». Εάν το streaming σε 4K είναι 
ασταθές, η σύνδεση στο video call χαθεί ή το online gaming μετατραπεί από διασκέδαση σε απογοήτευση 
λόγω lagging, τότε είναι καιρός για αναβάθμιση. Τα νέα devolo WiFi 6 Repeater 3000 και 5400 είναι μια 
επέκταση υψηλής απόδοσης για οποιοδήποτε WiFi που φέρνουν το οικιακό δίκτυο εκεί που χρειάζεται χωρίς 
προβλήματα και με ταχύτητες έως και 3000 ή 5400 Mbps αντίστοιχα. Τα δύο νέα μοντέλα συνεργάζονται με 
όλα τα router και με όλες τις ασύρματες συσκευές, ανεξαρτήτως κατασκευαστή. 
 
Τα repeater της devolo έρχονται σε δύο διαφορετικά design ώστε να μπορείτε να τα τοποθετήσετε σε 
οποιοδήποτε δωμάτιο επιθυμείτε, χωρίς να επηρεαστεί η αισθητική του χώρου. Διακριτικά κρυμμένα ή 
εντυπωσιακά φανερά (ανάλογα πώς θα το δείτε), το WiFi 6 Repeater 3000 διαθέτει κεραίες 2x2 MIMO και το 
WiFi 6 Repeater 5400 διαθέτει κεραίες 4x4 + 2x2 MIMO που εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ισχυρή κάλυψη WiFi 
ενώ παράλληλα διαθέτουν μία ειδική ένδειξη τεσσάρων βαθμίδων που δείχνει πόσο καλό Internet λαμβάνει 
το repeater από το router. Μόλις βρείτε το κατάλληλο μέρος για την τοποθέτηση, η εγκατάσταση και η 
διαμόρφωση δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις και γίνονται μέσα σε λίγα λεπτά. 

Έτοιμοι για το μέλλον με το WiFi 6 
Τα νέα repeater της devolo είναι σχεδιασμένα για εύκολη και ευέλικτη λειτουργία. Είναι συμβατά με όλα τα 
διαθέσιμα μοντέλα router και συνδέονται μεταξύ τους μέσα σε δευτερόλεπτα μέσω της πρακτικής λειτουργίας 
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WPS. Δεδομένου ότι τα devolo WiFi 6 Repeater 3000 και 5400 "επεκτείνουν" το ασύρματο δίκτυο του router, 
δεν χρειάζεται πρόσθετη διαμόρφωση για τις συσκευές. Αυτές παραμένουν συνδεδεμένες στο δίκτυο, αλλά 
επωφελούνται από το προηγμένο πρότυπο WiFi 6 με ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5400 Mbps, 
ανάλογα με το repeater που έχετε επιλέξει. 
 
Το WiFi 6 είναι κατάλληλο για τη διαχείριση πολλαπλών συνδέσεων ταυτόχρονα. Αυτό αποτελεί όφελος για 
όλα τα νοικοκυριά με αυξανόμενο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών, επειδή, για παράδειγμα, το streaming σε 
4K ή οι βιντεοκλήσεις δεν κινδυνεύουν πλέον να σταματήσουν από τη λειτουργία μιας ρομποτικής ηλεκτρικής 
σκούπας. 
 
Επιπλέον, το πρότυπο του WiFi 6 χρησιμοποιεί ένα βελτιωμένο Target Wake Time (TWT). Αυτό είναι 
ευεργετικό πάνω απ' όλα για τις έξυπνες οικιακές συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, επειδή, χάρη στο 
TWT, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους παρατείνεται σημαντικά. 
 
Τέλος, τα νέα repeater ευνοούν και τις ενσύρματες συνδέσεις. Το devolo WiFi 6 Repeater 3000 έχει μια 
ενσωματωμένη θύρα Gigabit LAN ενώ το devolo WiFi 6 Repeater 5400 έχει δύο θύρες Gigabit LAN, ώστε να 
συνδέετε συσκευές με υψηλότερες απαιτήσεις ή σταθερή θέση όπως desktops και gaming boxes. Έτσι, ένα 
repeater είναι ιδανικό για τη σύνδεση του εξοπλισμού ενός γραφείου στο σπίτι ή ενός multimedia centre με 
κορυφαία απόδοση. 

Έξυπνο mesh WiFi 
Τα νέα Repeater εξοπλίζονται με τεχνολογία mesh τελευταίας γενιάς και έτσι επιτρέπουν τη δημιουργία ενός 
ασύρματου δικτύου με σημεία πρόσβασης WiFi που είναι τέλεια συντονισμένα. Χρησιμοποιώντας το Access 
Point Steering και το Client Steering, τα δίκτυα mesh διασφαλίζουν, για παράδειγμα, ότι οι κινητές συσκευές 
όπως smartphone και tablet συνδέονται αυτόματα στο ισχυρότερο σημείο πρόσβασης. Αυτό μειώνει τις 
χαμένες συνδέσεις, κάτι που μπορεί να συμβεί σε συμβατικά δίκτυα, για παράδειγμα, όταν οι χρήστες 
μετακινούνται στο σαλόνι κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης. Έξυπνες λειτουργίες WiFi, όπως 
σύστημα band steering, airtime fairness και beamforming ολοκληρώνουν το σύνολο των λειτουργιών mesh 
για ένα βέλτιστο οικιακό δίκτυο. 

Ευελιξία plug-and-play 
Απλώς συνδέστε τα, πατήστε το κουμπί και ξεκινήστε! Τα νέα WiFi 6 Repeater 3000 και 5400 παρέχουν την 
άνετη λειτουργία που γνωρίζετε από άλλες συσκευές devolo. Μια ένδειξη σήματος τεσσάρων βαθμίδων 
διευκολύνει την εύρεση της ιδανικής θέσης. Η "επέκταση WiFi" συγχρονίζεται με το router σε χρόνο μηδέν 
χάρη στο WPS. Εάν επιθυμείτε, η δωρεάν εφαρμογή devolo Home Network είναι επίσης διαθέσιμη για 
κινητές συσκευές iOS και Android. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση και την 
παραμετροποίηση των συσκευών σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται ειδικές τεχνικές γνώσεις για την 
εγκατάσταση των νέων repeater της devolo. 

Τιμές και διαθεσιμότητα 
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Το devolo WiFi 6 Repeater 3000 είναι διαθέσιμο σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα στην προτεινόμενη 
λιανική τιμή των 99,90 ευρώ, ενώ το devolo WiFi 6 Repeater 5400 στην προτεινόμενη λιανική τιμή των 
149,90 ευρώ. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η devolo παρέχει 3 χρόνια εγγύηση σε όλα της τα 
προϊόντα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έχετε ένα τέλειο οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε το 
www.devolo.gr, www.devolo.com.cy. 
 
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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