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De dLAN® 500 WiFi combineert de nieuwste technologie en een compact 
ontwerp met de beste internetverbinding. De dLAN® 500 WiFi gebruikt als 
powerline-adapter de interne stroomleiding als een lange kabel en brengt 
zo het internet in iedere ruimte. Het geïntegreerde draadloos LAN zorgt bo-
vendien voor een volledige internetdekking in de kamer tot in de laatste 
hoek. Smartphones, tablets en laptops hebben vanaf nu overal probleem-
loos volledige ontvangst. Met de extra Fast-Ethernet-aansluiting kan steeds 
een bijkomend eindapparaat (bijv. Smart-TV, spelconsole) worden aanges-
loten. De intelligente WiFi-Move-Technology zorgt voor nog meer vrijheid: 
want nu worden smartphones, tablets en laptops automatisch met het 
internet verbonden. Geniet in elke ruimte en op elke verdieping altijd au-
tomatisch van de beste Wi-Fi-ontvangst! Het compacte en vlakke ontwerp 
past bovendien discreet in elke woonsituatie. Met de dLAN® 500 WiFi van 
devolo treedt de toekomst uw woning binnen.

Wi-Fi waar u maar wilt.
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• 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.

•  Het stopcontact is de nieuwe Wi-Fi-toegang. En u beslist, waar u deze 
nodig heeft.

•  De WiFi Move Technology is de intelligente uitbreiding van uw besta-
ande Wi-Fi-netwerk. Daarmee heeft u overal in huis de beste Wi-Fi-
ontvangst, volledig automatisch (min. twee dLAN® 500 WiFi-adapters 
vereist).

•  Eindelijk maximale Wi-Fi-ontvangst. Overal.

•  Highspeed-gegevenstransmissie met maximaal 500 Mbps en een Fast-
Ethernet-aansluiting voor de aansluiting van een bijkomend eindap-
paraat (bijv. Smart-TV, spelconsole, enz.)

•  Compacte uitvoering voor gemakkelijke plaatsing in het hele huis, op elk 
stopcontact.

•  De beste Wi-Fi-verbinding voor smartphones, laptops en tablets

•  Eenvoudige bewaking van het dLAN®-thuisnetwerk via dLAN® Cockpit 
App

•  Constante internetprestaties voor alle apparaten met internetfunctie. 

•  Automatische fasesprong: zo komt het internet in elke kamer, ook bij 
meerdere fasen.

•  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 bestanden of stream 
HD-video‘s in de beste kwaliteit.

•  Automatische beveiliging! Actieve beveiliging tegen onbevoegde toe-
gang met een druk op de knop voor Wi-Fi (WPS) en dLAN® (AES). 
Van bij het begin!

•  Met de exclusieve PowerSave-techniek van devolo: minimaal 
energieverbruik, permanent, intelligent en geheel automatisch.

•  Inclusief dLAN® Cockpit software voor de confi guratie 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 gecertifi ceerd

•  3 jaar garantiev
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