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De devolo Wireless expert.
Met de dLAN® 500 AV Wireless+ combineert devolo alle kenmerken van
een krachtige powerline-adapter in één behuizing. Geïntegreerd WLAN
voor een optimale verbinding met draadloze eindapparaten zoals smartphone of laptop, drie LAN-aansluitingen voor de verbinding van netwerkapparaten. Via het geïntegreerde stopcontact kunnen verdeelstekkers en
andere apparaten tot max. 16 ampère worden aangesloten. Het opzetten
van een netwerk van draadloze en stationaire apparaten was nog nooit zo
eenvoudig, veilig en snel!

3 LAN-aansluitingen voor het
aansluiten van drie bekabelde
apparaten

dLAN® 500 AV Wireless+

dLAN® 500 AV Wireless+ Starter Kit

Highlights:
• dLAN®-powerline-adapter voor internet- en netwerkverbindingen via de
stroomleiding in elke kamer – via WLAN of kabelgebonden. Alle apparaten in de ruimte krijgen een optimale verbinding
• Eenvoudige en flexibele configuratie van WLAN-zones – elk stopcontact
wordt een WLAN Access Point (2,4 / 5 GHz frequenties selecteerbaar)
• 3 LAN-aansluitingen voor het eenvoudig aansluiten van bekabelde apparaten, zoals PC, printer, televisie of spelconsole
• Door het geïntegreerde stopcontact gaat er geen stroomaansluiting
verloren! Eindapparaten en verdeelstekkers kunnen rechtstreeks op de
adapter worden aangesloten
• Een ingebouwd netfilter zorgt voor een storingsvrije gegevenstransmissie, ook bij meerdere aangesloten apparaten
• 500 Mbps (bruto) verbinding voor snelle gegevenstransmissie in het
dLAN®-powerline-thuisnetwerk, 300 Mbps (bruto) bij WLAN-gebruik
(„802.11n“-standaard)
• Stopcontactadapter met geïntegreerde antenne (MiMo-opstelling) voor
optimaal zendvermogen en flexibele plaatsing
• Wanneer WLAN niet nodig is, dan kan deze via een schakelaar op de
behuizing eenvoudig worden uitgeschakeld. Daarnaast is een automatische WLAN-tijdsturing via softwareconfiguratie mogelijk
• Beveiliging met een druk op de knop voor WLAN (WPS, WEP, WPA/
WPA2) en dLAN® (AES)
• Gepatenteerde PowerSave-technologie reduceert haar energieverbruik
automatisch
• Compatibel met alle dLAN® 500 en 200 AV-adapters (HomePlug AV)
• 3 jaar garantie, in Duitsland vervaardigd, getest en gecertificeerd

Ondersteunde software:
Microsoft Windows® XP 32 bit,
Windows® Vista 32/64 bit,
Windows® 7 32/64 bit,
Windows® 8 32/64 bit,
Mac OS® X, Linux®

Compatibel met:
dLAN® 500/200 AVmini
dLAN® 500/200 AVplus
dLAN® 500/200 AVsmart+
dLAN® 500 AVtriple+
dLAN® 500 AV Wireless+
dLAN® 200 AVduo
dLAN® 200 AV Wireless G/N

Artikelnummers:
dLAN® 500 AV Wireless+:
01826 (NL, ES, PT),
01830 (BE, PL, CZ, SK)
dLAN® 500 AV Wireless+ Starter Kit
01827 (NL, ES, PT),
01831 (BE, PL, CZ, SK)
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