dLAN® 500
duo

The Network Innovation
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Fast Ethernet
Mini Design

Kleine adapter, dubbele verbinding
Met de dLAN® 500 duo van devolo maakt u een optimale start met uw eigen thuisnetwerk. Want door de eenvoudige verbinding via de stroomleidingen in huis is internet in een handomdraai beschikbaar in elke kamer.
Twee LAN-aansluitingen op de adapter maken de directe aansluiting van
twee apparaten mogelijk, zoals bijvoorbeeld een computer en netwerkprinter in de werkkamer of een smart-TV en spelconsole in de woonkamer. Door
de compacte behuizing is een ﬂexibele en discrete plaatsing mogelijk op
elk stopcontact in huis. Bovendien kan het thuisnetwerk steeds met extra
adapters worden uitgebreid. Zo brengt de innovatieve dLAN®-technologie
het internet in elke kamer. Al meer dan 16 miljoen tevreden klanten hebben
voor devolo gekozen – de Nr. 1 voor powerline-thuisnetwerken.

dLAN® 500 duo

dLAN® 500 duo
Starter Kit

dLAN® 500 duo
Network Kit

2 Fast-Ethernet-LANaansluitingen – met de
tweede LAN-aansluiting
kan steeds een extra
apparaat worden
aangesloten.

Highlights:
• Uw thuisnetwerk uit het stopcontact. Uitpakken. Insteken. Aan de slag.
De eenvoudige verbinding via de stroomleiding in huis. Zo wordt elk
gewenst stopcontact een internettoegang.
• Highspeed-gegevenstransmissie tot max. 500 Mbps en twee Fast-Ethernet-aansluitingen voor het aansluiten van bijkomende eindapparaten.
• Compacte uitvoering voor gemakkelijke plaatsing in het hele huis, op elk
stopcontact.
• Direct gebruiksklaar. Zonder kabel. Zonder enige installatie.
• Eenvoudiger bestaat niet: adapter 1 op de router aansluiten en het
gewenste apparaat op adapter 2 aansluiten. Klaar!
• Plaats computers, smart-TV’s, receivers, etc. in een netwerk.
• Constante internetprestaties voor alle apparaten met internetfunctie.
• Stabiel internet – van de kelder tot de zolder. Zonder haperen! Zonder
wegvallen!
• Automatische fasesprong: zo komt het internet in elke kamer.
• U kunt uw netwerk steeds uitbreiden en meer apparaten opnemen in
uw thuisnetwerk, heel eenvoudig met extra dLAN®-adapters.
• Gebruik eindelijk alles: gemeenschappelijk gebruik van printer en harde
schijven. Krijg toegang tot uw muziek, foto‘s en data of stream HDvideo‘s in de beste kwaliteit.
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• Automatische beveiliging! Actieve beveiliging tegen onbevoegde toegang. Van bij het begin!
• Met de exclusieve PowerSave-techniek van devolo: minimaal energieverbruik, permanent, intelligent en geheel automatisch.
• Inclusief dLAN® Cockpit software voor de conﬁguratie van het thuisnetwerk via de PC (Windows, Mac OS X, Linux).
• Compatibel met alle adapters van de 200/500 Mbps-serie.
• In Duitsland gebouwd, getest en gecertiﬁceerd.
• Kies voor de Nr. 1 – de wereldmarktleider op het gebied van powerlinethuisnetwerken! Zoals gebruikelijk met maximale prestaties, exclusieve
technologieën en internationale patenten.
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• 3 jaar garantie.

Artikelnummers:
dLAN® 500 duo:
09116 (NL,ES,PT), 09113 (BE,PL,CZ,SK)
dLAN® 500 duo Starter Kit:
09117 (NL,ES,PT), 09114 (BE,PL,CZ,SK)
dLAN® 500 duo Network Kit:
09118 (NL,ES,PT), 09115 (BE,PL,CZ,SK)
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