devolo GigaGate:
υψηλής ταχύτητας
multimedia γωνιά!

Internet
σε κάθε

4K video streaming, audio υψηλής ανάλυσης, gaming και γρήγορη
πρόσβαση σε NAS. Για να απολαμβάνουμε την οικιακή ψυχαγωγία σε
όλο της το μεγαλείο, χρειάζεται ένα σταθερό και ταχύτατο
Internet. Για το σκοπό αυτό, η devolo δημιούργησε το GigaGate,
ένα υψηλής ταχύτητας WiFi bridge, το οποίο μεταδίδει το σήμα
ενός gigabit Internet από τον router σε κάθε γωνιά multimedia
του σπιτιού μας. Με δυναμικότητα μεταφοράς έως και 2 Gbps, το
GigaGate, δημιουργεί μια αξιόπιστη σύνδεση WiFi που προσφέρει
γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο ακριβώς εκεί όπου απαιτείται: σε
έξυπνες τηλεοράσεις, συσκευές streaming, κονσόλες παιχνιδιών,
καθώς και σε όλες τις άλλες συσκευές πολυμέσων.
Εύκολη εγκατάσταση, μέγιστη απόδοση
Το devolo GigaGate Starter Kit αποτελείται από δύο στοιχεία:
τη βάση και το δορυφόρο. Η βάση είναι συνδεδεμένη με τον
router, μέσω ενός καλωδίου δικτύου. Χρησιμοποιώντας WiFi
υψηλής ταχύτητας στη ζώνη των 5GHz, η βάση συνδέεται αυτόματα
με το δορυφόρο μέσω beamforming. Η μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης
μεταξύ βάσης και δορυφόρου, είναι 2 Gbps και η επικοινωνία
μεταξύ τους πραγματοποιείται κρυπτογραφημένα μέσω WPA2
(AES128-bit). Οι δύο συσκευές του Starter Kit είναι έτοιμες
προς χρήση αφού το μόνο που απαιτούν είναι μία απλή
εγκατάσταση και άμεση λειτουργία.

Ο δορυφόρος, διαθέτει μια θύρα Gigabit και τέσσερις θύρες
multimedia (Fast Ethernet), προσφέροντας μεγάλη χωρητικότητα
και δυνατότητες σύνδεσης στο Internet για όλες τις συσκευές
multimedia που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, προσφέρει 2,4GHz
WiFi με ποσοστό μέχρι και 300 Mbps για φορητές συσκευές, όπως
smartphones, tablets κ.λπ. Για το λόγο αυτό το devolo GigaGate
είναι η ιδανική λύση που τα περιλαμβάνει “όλα-σε-ένα” ώστε να
απολαμβάνετε την πλήρη ταχύτητα του Internet σε κάθε
multimedia γωνιά του σπιτιού σας.

Οικιακή ψυχαγωγία με τέλεια σύνδεση στο Internet
Οι υπηρεσίες streaming όπως iTunes®, Netflix®, Amazon Prime®,
Sky Go® και Maxdome® γίνονται πιο εύκολες από ποτέ έτσι ώστε
να απολαμβάνετε βίντεο με την οικογένεια στον καναπέ σας. Μια
γωνιά πολυμέσων σε ένα σαλόνι χρειάζεται μια γρήγορη, σταθερή
σύνδεση στο Internet για τις υπηρεσίες αυτές, έτσι ώστε να
αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες. Σε πολλές περιπτώσεις, το
ασύρματο σήμα του router από μόνο του, δεν είναι ιδανικό για
να απολαύσετε τις πραγματικές δυνατότητες των πολυμέσων στο
σαλόνι στην καλύτερη δυνατή ποιότητα χωρίς να κάτι να κολλάει.
Το devolo GigaGate έρχεται και κλείνει αυτό το κενό και
προσφέρει Internet υψηλής ταχύτητας ακριβώς εκεί που το έχετε
ανάγκη. Υποστηρίζει πολλά δωμάτια χωρίς κανένα πρόβλημα, αφού
αν χρειαστεί, μπορούν να συνδεθούν επιπλέον μεμονωμένοι
δορυφόροι (έως και οκτώ σε μία βάση).

Τιμές, διαθεσιμότητα και τεχνικές λεπτομέρειες
Το devolo GigaGate είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.
Το Starter Kit (μία βάση και έναν δορυφόρο) διατίθεται στα
229.90 ευρώ (προτεινόμενη λιανική). Μεμονωμένοι δορυφόροι,
διατίθενται με προτεινόμενη λιανική τιμή 139,90 ευρώ. Η devolo
παρέχει εγγύηση τριών ετών, για όλα τα εξαρτήματα.

Πρόσθετες πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να
βρείτε
στη
διεύθυνση:
www.devolo.com/gr/Products/devolo-GigaGate

