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Streamen, gamen of thuiswerken – wat u ook wilt doen, vandaag of morgen, 

met devolo Magic 1 LAN bent u nu al voorbereid op de toekomst. Het zorgt 

voor multimediaplezier waarbij magie in het spel is: de innovatieve Powerline-

technologie zorgt in elke ruimte voor snel en betrouwbaar internet. Met 

snelheden tot wel 1200 Mbps en over afstanden tot wel 400 meter. Vaste 

apparaten, zoals een smart-tv of gameconsole, zijn aan te sluiten via de 

Gigabit LAN-aansluiting. U kunt direct aan de slag dankzij de slimme Plug & 

Play-functie. Een kwestie van uitpakken, in het stopcontact steken en direct 

genieten van een geweldige verbinding. Alle devolo Magic-adapters zijn 

eenvoudig te bedienen via de nieuwe, intuïtieve devolo App. Kortom: met 

devolo Magic 1 LAN is uw huis klaar voor de toekomst!

Tot 1200 Mbps 

1x Gigabit LAN

Bereik tot 400m
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• Via onzichtbare wegen: de innovatieve Powerline-technologie
zorgt overal in huis voor de snelste en meest betrouwbare verbin-
ding – voor maximaal multimediaplezier.

• Fantastische prestatie: surfen met een snelheid van wel 1200 Mbps
voor streamen, gamen of thuiswerken – en dat alles zo verbluffend 
eenvoudig, snel en betrouwbaar als nooit tevoren.

• Integreer alles: sluit al uw apparatuur, zoals een smart-tv, game- 
console of personal computer, aan via de Gigabit LAN-aansluiting.

• Aan alles gedacht: dankzij het geïntegreerde stopcontact met
kinderslot gaat er geen stopcontact verloren.

• Legt gemakkelijk een lange weg af: overbrugt eenvoudig grote
afstanden en levert u altijd een krachtige verbinding, ook over af-
standen tot wel 400 meter. Van kelder naar zolder tot in de garage
– overal in huis, heel eenvoudig.

• Instellen: simpelweg in het stopcontact steken – dankzij de slimme
Plug & Play-functie maken de adapters zelf binnen enkele secon-
den verbinding met elkaar.

• Toptechnologie uit Duitsland: devolo ontwikkelt sinds 2002 met
veel liefde en passie innovatieve producten die hun weg vinden 
naar miljoen tevreden klanten in heel Europa. We kregen al meer
dan 300 onderscheidingen.

• Echte teamplayer: compatibel met alle routers, devolo Magic- 
adapters en HomeGrid Forum-gecertificeerde producten. 
dLAN®Powerline-adapters en andere HomePlug AV-producten 
worden niet ondersteund. Het is mogelijk om gelijktijdig verschil-
lende technologieën in hetzelfde huis te gebruiken.

• Onze belofte: 3 jaar garantie
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