
devolo Magic 2 WiFi next

WiFi met mesh

Multi-User MIMO-technologie

Tot 2400 Mbps 

2x Gigabit LAN

Bereik tot 500m

WiFi-
STOPT DE

ZWAKTE

Internet zonder snelheidslimiet. De Magic 2 WiFi next tilt uw internet thuis 

naar een hoger niveau. Dankzij de Powerline-technologie profiteert u via het 

elektriciteitsnet van een internetsnelheid van 2400 Mbps in elke kamer. Zo 

verandert u elk stopcontact in een potentieel toegangspunt voor krachtige 

Multiroom-WiFi. De verschillende devolo Magic-adapters maken automatisch 

verbinding en vormen zo een naadloos Mesh-netwerk, waarop u zonder 

onderbrekingen kunt surfen. Het maakt niet uit met hoeveel apparaten 

u online bent, want dankzij Multi-User MIMO-technologie worden alle 

apparaten tegelijkertijd voorzien van een hogere datadoorvoer. Voor 

maximale connectiviteit is de Magic 2 WiFi next bovendien uitgeWi-Fi rust 

met twee extra Gigabit LAN-poorten. Dankzij zijn topuitrusting is de snelste 

Powerline-adapter ter wereld de krachtige netwerker voor uw huis. Ervaar de 

voordelen van de nieuwe generatie devolo Magic, die bovendien is versleuteld 

en voorzien van de toekomstbestendige G.hn-standaard. 



devolo Magic 2 WiFi next

• Powerline is de beste WiFi-oplossing: Via de stroomleiding 
wordt het internetsignaal door plafonds en muren aan elke 
ruimte doorgegeven. Betrouwbaarder dan elke repeater!

• Mesh-upgrade: Nu met access point steering – U blijft 
steeds automatisch verbonden met de WiFi-adapter met 
het sterkste signaal, zonder onderbreking – voor een naad-
loze surfervaring door het hele huis.

• Betere ontvangst dankzij nieuwe Multi-User MIMO: Met 
Multi-User MIMO-technologie worden meerdere netwerk-
apparaten tegelijkertijd voorzien van maximale WiFi-capa-
citeit. Zo profiteert iedereen van Gigabit-internet. 

• Toekomstbestendig dankzij G.hn: Met G.hn beschikt u over 
de modernste technologie – met de snelste verbinding, 
meer stabiliteit en groter bereik.

• Hoogste beveiliging: De producten van devolo beschikken 
over de nieuwste versleutelingsstandaarden (WPA2/WPA3) 
en zorgen ervoor dat uw data beschermd zijn (op bank-
niveau). 

• Innovatieve technologie uit Duitsland: devolo ontwikkelt 
sinds 2002 toonaangevende producten voor miljoenen 
klanten wereldwijd – bekroond met meer dan 400 awards.

• Verbeterde devolo Home Network-app: Kinderbeveiliging,  
gast-WiFi en tijdsbesturing heel eenvoudig installeren!

• Onze belofte: 3 jaar garantie.

devolo Benelux bvba – devolo.nl 
devolo Benelux bvba – devolo.be

devolo Magic 2 WiFi next 
Multiroom Kit:

Art. -Nr.: 08630 (NL) 
Art. -Nr.: 08629 (BE)

devolo Magic 2 WiFi next 
Addition:

Art. -Nr.: 08610 (DE, AT, NL, 
ES, EU) 
Art. -Nr.: 08717 (BE) 

devolo Magic 2 WiFi next 
Starter Kit:

Art. -Nr.: 08622 (NL) 
Art. -Nr.: 08621 (BE)


