Το καλοκαίρι στον κήπο είναι
ωραία, με full devolo σήμα
WiFi για παρέα!
Καλοκαίρι, βεράντα και κήπος είναι στοιχεία αλληλένδετα, είτε
είμαστε στο κλεινόν άστυ είτε στις καλοκαιρινές μας διακοπές.
Δροσιά, χαλάρωση, Internet. Internet; Αλήθεια, πιάνει το WiFi
στον κήπο ή το ασθενές σήμα του, θα μας χαλάσει το καλοκαιρινό
βραδάκι χαλάρωσης; H λύση βρίσκεται στο devolo GigaGate WiFi
bridge, στην τεχνολογία devolo WiFi Move που ενσωματώνεται
στους devolo WiFi adapters, αλλά και στα devolo powerline.
Ασθενές σήμα WiFi και οι λύσεις devolo
Η καθημερινότητα είναι πλέον εναρμονισμένη με τη συνεχή χρήση
του Internet είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για
προσωπική χρήση του. Πόσο μάλλον όταν έχουμε τη δυνατότητα να
εκμεταλλευτούμε τον προσωπικό μας χώρο σε μια μεγάλη βεράντα ή
έναν κήπο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Από την άλλη
πλευρά, όλοι λίγο πολύ έχουμε εξοικειωθεί με τα γνωστά
προβλήματα χαμηλής ποιότητας σύνδεσης του WiFi, αφού ο router
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων βρίσκεται μέσα στο σπίτι, σε
κάποιο δωμάτιο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται μακριά από το
σημείο το οποίο εμείς τον χρειαζόμαστε.
Η devolo, έχει να προτείνει λύσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το
φάσμα των αναγκών κάθε χρήστη που θέλει να έχει ένα αξιοπρεπές
ασύρματο σήμα Internet. Οι λύσεις devolo για γρήγορο και
απρόσκοπτο Internet αφορούν τόσο σε hardware όπως είναι το

devolo GigaGate WiFi bridge, η σειρά των powerline με
δυνατότητα μεταφοράς έως και 1200 Mbps, αλλά και λύσεις που
συνδυάζουν το software όπως η τεχνολογία devolo WiFi Move.

GigaGate WiFi bridge
Το GigaGate είναι ένα WiFi Bridge (βάση και δορυφόρος) που
χρησιμοποιεί 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
έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ταχύτατη,
point-to-point
σύνδεση σε μεγάλη απόσταση η οποία μπορεί να είναι φυσικά από
το σαλόνι έως τον κήπο, με δεδομένο ότι μπορεί να μεταφερθεί ο
δορυφόρος χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης, αν χρειαστεί, μπορούν
να συνδεθούν επιπλέον μεμονωμένοι δορυφόροι (έως και οκτώ σε
μία βάση).

WiFi Move Technology
Η devolo αναπτύσσει εδώ και χρόνια τις δικές της μοναδικές
τεχνολογίες όπως την WiFi Move που εξασφαλίζει βέλτιστη
ασύρματη κάλυψη μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Βασικό στοιχείο της
τεχνολογίας, είναι ότι δημιουργεί πολλαπλά σημεία πρόσβασης
που είναι απλά συνδεδεμένα από την πρίζα ρεύματος και τα οποία
δημιουργούν ένα κοινό ασύρματο δίκτυο εντός και εκτός σπιτιού.
Οι διάφορες φορητές συσκευές επιλέγουν αυτόματα το ισχυρότερο
σημείο πρόσβασης και συνδέονται απρόσκοπτα στο ασύρματο
δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα στον
κήπο ή στη βεράντα με τις συσκευές μας, έχοντας πάντα την
καλύτερη ασύρματη λήψη.

devolo WiFi Powerline
Οι προσαρμογείς devolo powerline και ειδικότερα ο dLAN 550+

WiFi ac και dLAN 1200+ WiFi ac, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
τόσο για τη δημιουργία ενός νέου ασύρματου οικιακού δικτύου
όσο και στην επέκταση ενός υπάρχοντος. Η επέκταση του
ασύρματου δικτύου, πραγματοποιείται με ένα και μόνο κλικ και
δημιουργούνται ασύρματα hot spots σε κάθε διαθέσιμη πρίζα.
Συσκευές, όπως smartphones, tablets και notebooks εναλλάσσουν
την πρόσβασή τους στο ισχυρότερο πάντα ασύρματο σημείο
πρόσβασης ανάλογα με το που βρίσκονται εντός ή εκτός του
σπιτιού, ακόμη και στον κήπο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα της devolo αλλά και τα
σημεία πώλησης θα βρείτε στο www.devolo.gr

Πιο σταθερό και γρήγορο WiFi
σε όλο το σπίτι: Η λύση είναι
τα νέα συστήματα από την
devolo
Γρήγορο και σταθερό WiFi, είναι αυτό που όλοι οι χρήστες
επιδιώκουν για το σπίτι, για τον προσωπικό τους χώρο, για το
γραφείο τους. Κι όμως, τα προβλήματα αυξάνονται εξαιτίας των
αργών συνδέσεων, της κακής λήψης του σήματος, αλλά και
εξαιτίας της περιπλοκότητας εγκατάστασης των συσκευών. Τα νέα

mesh δικτυακά προϊόντα θα δώσουν λύση βάζοντας επιτέλους, ένα
τέλος στα προβλήματα αυτά.
Αν το WiFi σας δημιουργεί προβλήματα…
Καθώς ο αριθμός των συσκευών με δυνατότητα WiFi αυξάνεται
διαρκώς, οι routers WiFi έχουν γίνει μέρος σχεδόν όλων των
νοικοκυριών. Αλλά τι γίνεται αν ο router WiFi είναι μακριά από
το σαλόνι ή ακόμα και σε μια σκοτεινή γωνιά του υπόγειου;
Είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει προβλήματα ως προς την εμβέλεια
λήψης, ή την ταχύτητα του WiFi σας. Ενώ ο router παρέχει τις
επιθυμητές ταχύτητες δεδομένων όταν η συσκευή σας είναι κοντά
σε αυτό, όταν απομακρυνθεί ή διαχωριστεί από αυτό μέσω δύο ή
τριών τοίχων, μόνο ένα ποσοστό της αρχικής ισχύος του
ασύρματου σήματος παραμένει.
Αυτό ακριβώς έρχονται να βελτιώσουν τα συστήματα mesh
networking. Παρέχουν ολοκληρωμένο και γρήγορο WiFi σε ολόκληρο
το διαμέρισμα ή σε ολόκληρο το σπίτι και το γραφείο. Η έξυπνη
ιδέα πίσω από αυτή την πρόσφατα αναπτυχθείσα τεχνολογία είναι
να υπάρχουν mesh routers οι οποίοι θα λειτουργούν σε ένα
δίκτυο, έτσι ώστε οι φορητές συσκευές να συνδέονται αυτόματα
με το ισχυρότερο σημείο πρόσβασης στο WiFi.

Η τέλεια εμπειρία WiFi
Οι τομείς εφαρμογής των νέων mesh συστημάτων είναι ποικίλοι.
Χάρη στα υψηλά data rates αλλά και στις μεγάλες εμβέλειες
δράσης τους, είναι κατάλληλα για διαμερίσματα και σπίτια των
200 τετραγωνικών μέτρων ή και περισσότερο. Αυτό καθιστά τα
συστήματα ιδανικά για streaming video 4K, gaming, καθώς και
γρήγορη πρόσβαση σε NAS. Επιπλέον, παρέχουν άφθονες θύρες
πολυμέσων (θύρες Fast Ethernet και gigabit) για να παρέχουν
στις smart TV, τις κονσόλες παιχνιδιών, τους Blu-ray players,
τους αποκωδικοποιητές και τους δέκτες ήχου, ένα γρήγορο σημείο
πρόσβασης στο Internet.

Λάβετε θέσεις, πατήστε κουμπί, ξεκινήστε!
Ένα starter κιτ συνήθως περιλαμβάνει τη βάση και το δορυφόρο.
Κάθε διαδικασία ρύθμισης πραγματοποιείται σύμφωνα με μια
βασική αρχή. Καταρχήν, συνδέετε τη βάση στο δίκτυο. Επόμενο
βήμα είναι να τη συνδέσετε στο router με ένα data cable. Στη
συνέχεια, βάζετε τον δορυφόρο σε μια θέση όπου χρειάζεται ένα
γρήγορο hotspot στο Διαδίκτυο. Μετά, απλά συνδέστε το δορυφόρο
στο δίκτυο και ενεργοποιήστε τον. Με αναμονή περίπου δύο
λεπτών, το σύστημα θα έχει ρυθμιστεί και θα είναι έτοιμο προς
χρήση (ακριβώς όπως το devolo GigaGate, για παράδειγμα). Τα
νέα συστήματα έχουν καταργήσει την περίπλοκη διαδικασία
ρύθμισης που απαιτείται από τους routers στο παρελθόν.

Ένα WiFi είναι καλύτερο από δύο
Αν αργότερα διαπιστώσετε ότι θέλετε να συνδυάσετε τα
διαφορετικά WiFi hotspots του ασύρματου router καθώς και του
νέου δορυφόρου για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο, μεγάλο WiFi
δίκτυο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πιέσετε το κουμπί
WPS στο router και το νέο δορυφόρο WiFi και τελειώσατε! Το
πλεονέκτημα εδώ είναι ότι όλοι οι κωδικοί πρόσβασης δικτύου
υιοθετούνται από το mesh system. Αυτό εξοικονομεί μεγάλο χρόνο
και τρόπο εγκατάστασης και το “φρέσκο” WiFi μπορεί να
χρησιμοποιηθεί άμεσα από τις συσκευές WiFi στο σπίτι.
Παρεμπιπτόντως, μπορούν να προστεθούν έως και οκτώ δορυφόροι
στα συστήματα, έτσι ώστε να έχετε γρήγορο WiFi διαθέσιμο σε
κάθε όροφο.

Η εναλλακτική λύση: WiFi από την ηλεκτρική πρίζα
Οι συσκευές προσαρμογείς dLAN, επίσης γνωστοί και ως
προσαρμογείς Powerline, χρησιμοποιούν την οικιακή ηλεκτρική

καλωδίωση ως ένα μακρύ καλώδιο δεδομένων. Ακούγεται περίπλοκο
στην αρχή, αλλά είναι πραγματικά εξίσου γρήγορο και εύκολο στη
δημιουργία. Νέες συσκευές, όπως αυτές της σειράς 1200,
παρέχουν επίσης WiFi ac, το οποίο αποτελεί σήμερα το υψηλότερο
πρότυπο WiFi.
Το πλεονέκτημα του Powerline: Δεδομένου ότι η τεχνολογία είναι
καλωδιακή, οι τοίχοι και οι οπλισμένες με σκυρόδεμα σκάλες δεν
αποτελούν εμπόδιο. Επιπλέον, τα πακέτα starter από γνωστούς
κατασκευαστές, είναι συνήθως κάπως λιγότερο δαπανηρά σε σχέση
με τα νέα mesh systems. Ωστόσο, δεν παρέχουν τόσες θύρες
πολυμέσων. Τα ποσοστά μεταφοράς των kit Powerline είναι επίσης
αρκετά υψηλά για να μεταφέρουν το ρεύμα UHD, αλλά και να
υποστηρίξουν τη νέα σειρά Netflix στην υψηλότερη ποιότητα και
χωρίς ασταθή ροή ή buffering.

Η devolo γιορτάζει 15 χρόνια
ηγετικής θέσης στην παγκόσμια
αγορά
Μια ξεχωριστή, επιτυχημένη ιστορία, ξεκίνησε στο Άαχεν της
Γερμανίας πριν από 15 χρόνια. Τον Μάιο του 2002, ο Heiko
Harbers ίδρυσε με την ομάδα του, την devolo AG. Σε μια
δεκαπενταετία, αυτή η μικρή ομάδα, εξελίχθηκε σε μια εταιρεία

που σήμερα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της αγοράς
στον οποίο δραστηριοποιείται, έχοντας πλέον, 300 υπαλλήλους
και πωλήσεις που ξεπερνούν τα 33 εκατομμύρια προϊόντα. Η
εταιρεία, παρέμεινε πιστή στις αξίες της, αλλά και στην
τοποθεσία της, το Άαχεν. Σήμερα, η devolo συνεχίζει να δείχνει
την υποστήριξή της με την κατασκευή της νέας εταιρικής της
έδρας.
Η ιδέα της ίδρυσης: Internet μέσα από ηλεκτρική πρίζα
Ξεκινώντας κάποτε από την ELSA AG, η devolo εστίασε πάνω σε
μία βασική ιδέα: Να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα ηλεκτρική
καλωδίωση του σπιτιού για τη μετάδοση δεδομένων. Η εταιρεία
επιχείρησε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία Powerline ώστε να
κερδίσει την τότε μικρή και νέα, αγορά του home networking.
“Γιατί συνήθως εκεί που τη χρειαζόμαστε, λείπει μια σύνδεση
δεδομένων; Αυτό ήταν το ερώτημα που θέσαμε στην αρχή“, λέει ο
Heiko Harbers, διευθύνων σύμβουλος της devolo AG. “Η απάντηση
στην ερώτηση έδειχνε ένα τεράστιο μερίδιο αγοράς και η
Powerline ήταν η τεχνολογία κλειδί γι’ αυτό“.

Η devolo ανέπτυξε μια λύση για το πρόβλημα της κακής
συνδεσιμότητας του Διαδικτύου. Το 2003, οι προσαρμογείς dLAN
μπήκαν στην αγορά, από απλές plug-in συσκευές που
μετασχημάτισαν τα καλώδια τροφοδοσίας σε καλώδια δικτύου.
Αρχικά, ο ρυθμός μεταφοράς ήταν ακόμα φτωχός, στα 14 Mbps, ενώ
τα τρέχοντα μοντέλα υψηλής τεχνολογίας σήμερα, μπορούν να
φτάσουν τα 1.200 Mbps. Από το 2013, η devolo προσφέρει επίσης
προσαρμογείς dLAN με λειτουργίες WiFi, για υψηλής ταχύτητας
Internet σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Με την πάροδο των χρόνων,
οι προσαρμογείς από το Άαχεν έγιναν διεθνή bestsellers. Από
τότε έχουν διατεθεί περισσότερα από 33 εκατομμύρια προϊόντα,
τα οποία μπορεί να τα βρει κανείς σε κάθε σημαντικό
ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και σε όλα τα δημοφιλή
καταστήματα ηλεκτρονικών-ηλεκτρικών.

Ορόσημα ανάπτυξης
Από την ίδρυση της εταιρείας, το 2002 έχουν συμβεί πολλά και
έχουν επιτευχθεί μερικά σημαντικά ορόσημα. Ο εκατομμυριοστός
προσαρμογέας dLAN, πωλήθηκε το 2005. Ο 100ος υπάλληλος
προσελήφθη το 2008. Στην πορεία, η devolo άρχισε να δημιουργεί
ένα διεθνή δίκτυο πωλήσεων, βήμα – βήμα. Τώρα η εταιρεία έχει
παρουσία σε 19 χώρες μέσω θυγατρικών και συνεργατών της. Το
2015, η devolo τιμήθηκε με το “Hidden Champion Award” από τον
τηλεοπτικό σταθμό N-TV. Το 2016, το περιοδικό “manager”
χαρακτήρισε την εταιρεία ως ένα από τα “digital up-and-comers”
της Γερμανίας.
Όραμα: Η devolo με 360O

εξειδίκευση στην τεχνολογία

Ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία της εταιρείας
ήταν το 2015 όταν η devolo αναδιοργανώθηκε σε τέσσερις
επιχειρηματικές μονάδες. Από τότε, η κάθε μία από αυτές,
devolo Consumer Business, devolo Business Solutions, devolo
Operator Solutions και devolo Smart Grid, επικεντρώνονται σε
συγκεκριμένα πελατειακά κοινά. Εξάλλου, το όραμα της ομάδας
διαχείρισης με επικεφαλής τον Heiko Harbers είναι να προωθήσει
την ανάπτυξη της devolo προς την κατεύθυνση της συνολικής
εξειδίκευσης ως προς την εν λόγω τεχνολογία, τόσο ως
προμηθευτής καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και ως προς τις
λύσεις για επαγγελματίες.

Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση αποτελεσματικών μονάδων
που εξυπηρετούν όλες τις αγορές τους φτάνοντας σε αυτόν τον
απώτερο στόχο. Οι ειδικοί στον τομέα των καταναλωτών,
επικεντρώνονται εξ ολοκλήρου στην οικιακή δικτύωση σε μία
εποχή που έχουμε συνεχές streaming με δεδομένα HD, καθώς και
στην αναπτυσσόμενη αγορά του smart home. Οι συνάδελφοι από το
τμήμα Business Solutions προσφέρουν επαγγελματικές λύσεις
δικτύωσης χρησιμοποιώντας Powerline και WiFi που χρησιμεύουν
ως επαφές για την προηγμένη επικοινωνία machine-to-machine. Οι

Operator Solutions προσαρμόζουν τα προϊόντα devolo στις
ανάγκες των εταιρειών τηλεπικοινωνιών και αναπτύσσουν νέες
προσαρμοσμένες λύσεις για αυτούς. Τέλος, ο τομέας του Smart
Grid προωθεί την ανάπτυξη του έξυπνου δικτύου.
Η νέας έδρα της εταιρείας
Αφότου η εταιρεία ξεκίνησε στο παλιό κτίριο της ELSA στο
Sonnenweg στο Aachen, μετακόμισε στη συνέχεια σε ένα κτίριο
ενοικιαζόμενων γραφείων στην οδό Charlottenburger Allee στην
ίδια πόλη, το 2009. Αλλά η εταιρεία σύντομα χρειαζόταν
επιπλέον χώρο. Πόσο μάλλον όταν οι απαιτήσεις ασφάλειας στην
περιοχή του έξυπνου δικτύου έθεσαν συγκεκριμένες υψηλές
απαιτήσεις ως προς τις εγκαταστάσεις και το περιβάλλον
ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, η devolo αποφάσισε να δημιουργήσει
τις δικές της ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις. Η κατασκευή
της νέας έδρας της εταιρείας βρίσκεται σε εξέλιξη στην
ανατολική πλευρά του Άαχεν από το καλοκαίρι του 2016. Το νέο
κτίριο διαθέτει 6.300 τετραγωνικά μέτρα χώρο – άφθονο για
μελλοντική ανάπτυξη. Η ολοκλήρωση προγραμματίζεται για τα τέλη
Ιουλίου του 2017. Οι εργαζόμενοι αναμένουν ήδη τα εγκαίνια,
αλλά και το πάρτι γενεθλίων της εταιρείας.
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καταστήματα!

devolo,
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“Δε θα δω ένα κουτί προϊόντος, αλλά την ίδια τη συσκευή”! Αυτό
είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο κάθε χρήστης που
έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί επιλεγμένα καταστήματα της
αλυσίδας Media Markt και Public. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί
να δει όλη τη σειρά των προϊόντων Poweline, repeaters και dLan
της devolo, σε ειδικές νησίδες, στημένα όπως θα μπορούσε να τα
έχει στο σπίτι του.
Όπως θα τα βλέπατε στο χώρο σας
Η συνεργασία της devolo με τα καταστήματα Media Markt και
Public δεν είναι καινούργια. Οι δύο εταιρείες αποτελούν
σημαντικούς συνεργάτες οι οποίοι από κοινού επιδιώκουν το
καλύτερο για τους πελάτες και
χρήστες του Internet. Η
συνεργασία αυτή επεκτείνεται περαιτέρω και οι πελάτες
επιλεγμένων καταστημάτων Public* αλλά και Media Markt*, θα
έχουν πλέον τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα προϊόντα από κοντά
στο κατάστημα. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ειδικές νησίδες
όπου τα προϊόντα της devolo είναι στημένα όπως και σε ένα
σπίτι ή σε ένα γραφείο, ο χρήστης μπορεί να τα δει από κοντά
και να εξερευνήσει όλες τις δυνατότητές τους. Επιπλέον, έχει
τη δυνατότητα να ελέγξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, την
πραγματική τους μορφή, τις διαστάσεις τους, αλλά κυρίως τις
δυνατότητες που υπόσχεται η devolo και να αξιολογήσει τις
ανάγκες του σύμφωνα με τα δικά του πάντα δεδομένα.

Μάθετε ακόμη περισσότερα για τα devolo
Οι δυνατότητες των προϊόντων Powerline της devolo αποτελούν το
βασικό σημείο αναφοράς, ώστε να έχουν καταστεί ως τα πλέον
δημοφιλή προϊόντας στην κατηγορία τους. Η πρόσφατη μάλιστα
προσθήκη του devolo GigaGate WiFi bridge στην ελληνική αγορά,

αναβάθμισε ακόμη περισσότερο την γκάμα αλλά κυρίως τα
πλεονεκτήματα που είναι σε θέση να προσφέρουν στον
ενδιαφερόμενο χρήστη του Internet. Είναι λοιπόν, πολύ
σημαντικό οι χρήστες να μπορούν να δουν από κοντά τα προϊόντα
της devolo και παράλληλα να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες
τεχνολογίες που τους προσφέρουν.

Η devolo καινοτομεί για μία ακόμη φορά, αφού φέρνει τα
προϊόντα της σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Σε ειδικά
διαμορφωμένα σημεία μέσα από επιλεγμένα καταστήματα Media
Markt και Public, θα βρείτε τα προϊόντα devolo σε νησίδες όπως
θα ήταν εγκατεστημένα στις πρίζες του κάθε σπιτιού. Είναι πολύ
σημαντικό για έναν ενδιαφερόμενο χρήστη, να έχει τη δυνατότητα
να περιεργασθεί, να αξιολογήσει από κοντά μία τέτοια συσκευή
και να νιώσει ότι μπορεί να την εμπιστευτεί και να την
εγκαταστήσει στο προσωπικό του δίκτυο μετατρέποντας το σπίτι
του ή το γραφείο του σε ένα smart home/office, εύκολα και
χωρίς τεχνικές γνώσεις. Γιατί τα προϊόντα devolo είναι ακριβώς
αυτό: Εγκαθίστανται και λειτουργούν άμεσα μέσα σε λίγα μόλις
λεπτά, χωρίς ο χρήστης να έχει τεχνικές γνώσεις, αφού τόσο τα
εγχειρίδια χρήσης, όσο και τα ίδια τα προϊόντα είναι απλά στη
χρήση, τις ρυθμίσεις αλλά και στην τελική λειτουργία τους.

Τιμές, διαθεσιμότητα και τεχνικές λεπτομέρειες
Η γκάμα των προϊόντων devolo είναι μεγάλη. Με ναυαρχίδα, το
devolo GigaGate που είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά
ως Starter Kit (που αποτελείται από μία βάση και έναν
δορυφόρο) στα 229.90 ευρώ (προτεινόμενη λιανική), διατίθενται
επιπλέον και μεμονωμένοι δορυφόροι, στην λιανική τιμή των
139,90 ευρώ. Ο προσαρμογέας devolo dLAN 550+ WiFi διατίθεται
στην τιμή των 89,90 ευρώ και το 550+ WiFi Starter Pack
κοστίζει 129,90 ευρώ. Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής για το

devolo dLAN® 1200+ ή dLAN® 1200+ WiFi ac starter kit είναι
αντίστοιχα 139.90 ευρώ και 189,90 ευρώ και για τους
μεμονωμένους προσαρμογείς 74,90 ευρώ και 129,90 ευρώ
αντίστοιχα. Ο devolo WiFi Repeater ac έχει προτεινόμενη
λιανική τιμή 69.90 ευρώ.
Όλα τα προϊόντα devolo καλύπτονται από τριετή εγγύηση. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα των
προϊόντων devolo, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.devolo.gr

*Τα καταστήματα Μedia Markt στα οποία υπάρχει εγκατεστημένη η
νησίδα δοκιμής των προϊόντων devolo είναι: Περιστερίου,
Πυλαίας, Λάρισας, Ρέντη, Καλλιθέας, Αργυρούπολης, Γέρακα

*Τα καταστήματα Public στα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
δουν από κοντά σε νησίδες τα προϊόντα της devolo, είναι:
Ελλάδα- Συντάγματος, Γέρακα, Ρέντη, Καλλιθέας, Τσιμισκή
Θες/νικής, Κύπρος – Λάρνακας, Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου

Σύντομα θα προστεθούν και άλλα καταστήματα στην παραπάνω
λίστα.

Πέντε
συμβουλές
από
devolo για τέλειο WiFi

την

Το WiFi είναι φοβερό. Λίγο πολύ, όλοι συμφωνούν σε αυτό.
Τουλάχιστον όταν λειτουργεί. Γιατί όταν αυτό δε συμβαίνει, η
απογοήτευση είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα και αυτό σημαίνει
αργή ροή του βίντεο buffering, ή διακοπές του ήχου και αργές
λήψεις. Επειδή όμως αυτό δεν είναι λύση, σας προσφέρουμε τα
καλύτερα tips για τη βελτίωση του WiFi σας.
WiFi tip #1: Αναλύοντας τη σύνδεση
Μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το δίκτυό σας, γίνεται
απολύτως σαφές κατά πόσον έχετε ή όχι, καλή ασύρματη κάλυψη.
Παρόλα αυτά, εξετάζοντας λεπτομερώς την κατάσταση, είναι ένα
πολύτιμο πρώτο βήμα προς τη βελτίωση του WiFi σας. Ψάξτε για
ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης της σύνδεσης. Οι ειδικοί
συστήνουν συχνά το “Ekahau HeatMapper”. Αυτή η εφαρμογή σας
επιτρέπει να ξεκινήσετε με τη δημιουργία ενός σχεδίου κάλυψης
για το σπίτι σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να μετρήσετε την
κάλυψη του WiFi (πράσινο =καλή απόδοση, κόκκινο =κακή ή
μηδενική λήψη). Οι περισσότεροι χρήστες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν αντί αυτού, ένα απλό εργαλείο ανάλυσης
Android, όπως είναι για παράδειγμα το “Wi-Fi Analyzer”.

WiFi tip #2: Βελτίωση συνθηκών
Καταρχήν μην μπείτε αμέσως στη διαδικασία να αγοράσετε μία
ακριβή συσκευή για τη βελτίωση του WiFi. Ξεκινήστε την
προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών με μερικές απλές συμβουλές.
Στα περισσότερα σπίτια, ο router είναι η μόνη πηγή
ασύρματου σήματος. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη κάλυψη,
τοποθετήστε τον στην πιο κεντρική διαθέσιμη θέση μέσα
στο σπίτι.

Ο router θα πρέπει επίσης να τοποθετηθεί, όσο ψηλότερα
γίνεται, όπως για παράδειγμα πάνω σε ένα ντουλάπι ή σε
ένα ψηλό ράφι, ώστε να παρέχει καλύτερη διανομή του
σήματος.
Βεβαιωθείτε ότι δεν κρύβεται η συσκευή WiFi πίσω από
αντικείμενα όπως για παράδειγμα μια γλάστρα ή ένα
ντουλάπι. Μπορεί αισθητικά να φαίνεται καλύτερο αλλά
δημιουργεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την απόδοσή του
WiFi.
Εάν ο router διαθέτει μία ή περισσότερες κεραίες,
“παίξτε” λίγο με τους προσανατολισμούς. “Στοχεύστε” στα
σημεία που έχουν κακή λήψη έτσι ώστε να πετύχετε
βελτίωση.

WiFi tip #3: Αφαιρέστε τα εμπόδια
Εάν οι παραπάνω προσπάθειες δεν βοηθήσουν, τότε ήρθε η ώρα να
νικήσετε όλα τα εμπόδια και να ασχοληθείτε με τις ρυθμίσεις
του router σας. Μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, αλλά δεν είναι.
Αρχικά βέβαια θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
των ρυθμίσεων του router σας, ώστε να μπορέσετε να αναιρέσετε
τις αλλαγές, αν κάτι πάει στραβά. Οι περισσότεροι routers
παρέχουν αυτήν την επιλογή στο μενού. Στη συνέχεια, μπορείτε
να ξεκινήσετε.
Εάν ο router σας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, ελέγξτε
τη λειτουργία του καναλιού σας. Εδώ μπορείτε να δείτε
περισσότερες ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το κανάλι
που χρησιμοποιεί το WiFi για τη μετάδοση, άλλα και πόσα
ασύρματα δίκτυα υπάρχουν στο χώρο και τα οποία
χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος. Αν το κανάλι σας δείχνει
πολύ απασχολημένο, απλά αλλάξτε το κανάλι.
Ορισμένοι routers έχουν οριστεί από προεπιλογή σε μια
χαμηλή ισχύ εκπομπής, προκειμένου να εξοικονομείται
ηλεκτρική ενέργεια. Αν αυτό ισχύει στην περίπτωση της
συσκευής σας, ρυθμίστε το router σας σε ένα υψηλότερο
επίπεδο ισχύος ή ακόμα και σε μέγιστη ισχύ για να

καλύτερη ασύρματη κάλυψη.
Πολλοί routers καλύπτουν πλέον και τη ζώνη των 5 GHz έως
2,4 GHz. Αυτό καθιστά δυνατή την επίτευξη σημαντικά
υψηλότερων ταχυτήτων μεταφοράς σε μικρές αποστάσεις,
ιδιαίτερα εάν τα πολλά άλλα ασύρματα δίκτυα γύρω σας
χρησιμοποιούν το εύρος των 2,4 GHz. Δείτε αν μπορείτε να
πάρετε την καλύτερη λήψη με τη χρήση 5 GHz. Λάβετε υπόψη
επίσης ότι αυτό λειτουργεί μόνο αν οι δέκτες σας
(smartphones, tablet, laptop) υποστηρίζουν επίσης τα 5
GHz.

WiFi tip #4: Βελτίωση λήψης
Αν τίποτα από όλα αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα, δεν βοήθησε,
ο πομπός – δηλαδή ο router – δεν είναι το πρόβλημα. Στην
περίπτωση αυτή, μπορεί οι συσκευές – δέκτες σας, μπορεί να
είναι η αιτία. Φορητοί υπολογιστές και PCs σας δίνουν τη
δυνατότητα βελτίωσης της λήψης χρησιμοποιώντας WiFi sticks,
που είναι add-ons που παρέχουν εξωτερικές κεραίες WiFi.

Ένα WiFi stick θα βοηθήσει επίσης εάν το WiFi module στο
laptop ή το PC σας είναι κατεστραμμένο. Οι μονάδες USB
είναι απλά συνδεδεμένες σε μια ανοιχτή θύρα και συνήθως
εγκαθιστούν τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης αυτόματα.
Αυτό επιτρέπει επίσης να ενημερώσετε παλαιότερο υλικό με
τα νέα πρότυπα WiFi (όπως “Ν” ή “AC”).
Φυσικά, οι συμβουλές για την τοποθέτηση του router σας
(βλέπε παραπάνω) ισχύουν και για τους δέκτες σας. Μια
θέση με όσο το δυνατό λιγότερα εμπόδια προτιμάται. Αν
αυτό δεν είναι δυνατό, μπορεί να βοηθήσει για να
χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης USB που παρέχει
μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση του δέκτη.

WiFi tip #5: Powerline adapters– Η οριστική λύση για γρήγορο
WiFi
Αν καμία από τις προηγούμενες συμβουλές δεν έχει δώσει τα
επιθυμητά αποτελέσματα, τότε οι προσαρμογείς Powerline, καθώς
και οι WiFi repeaters θα βοηθήσουν.
Οι WiFi repeaters είναι συνήθως η πρώτη επιλογή καθώς
λύνουν το πρόβλημα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά
κάποιες φορές οι επιδόσεις τους υστερούν σε σχέση με τις
προσδοκίες των χρηστών.
Η καλύτερη μακροπρόθεσμη λύση είναι η αναβάθμιση του
ασύρματου δικτύου με προσαρμογείς Powerline. Οι
συμπαγείς προσαρμογείς χρησιμοποιούν τη γραμμή του
ρεύματος ως καλώδιο δικτύου σε όλο το μήκος του,
παρέχοντας ένα “φρέσκο” σημείο πρόσβασης WiFi σε
οποιαδήποτε πρίζα του σπιτιού σας. Οι συσκευές αυτές
εγκαθίστανται
αποτελέσματα.

εύκολα

και

προσφέρουν

εντυπωσιακά

Αρκετοί προσαρμογείς Powerline μπορεί να λειτουργήσουν
με ένα κύκλωμα τροφοδοσίας. Αυτό καθιστά δυνατή την
απομόνωση ενός προβλήματος WiFi με ακρίβεια, από δωμάτιο
σε δωμάτιο ή από όροφο σε όροφο.
Η devolo AG ανέπτυξε την τεχνολογία dLAN® Powerline και
αποτελεί τον ηγέτη της αγοράς στον τομέα αυτό. Η εταιρία
εδρεύει στο Άαχεν της Γερμανίας και προσφέρει ένα
χαρτοφυλάκιο από πέντε διαφορετικούς προσαρμογείς
Powerline – τη σωστή επιλογή για κάθε προβλεπόμενη
χρήση. Οι μεμονωμένοι προσαρμογείς είναι διαθέσιμοι από
69,90€ ενώ τα starter kits ξεκινούν από 99.90€ (και οι
δύο είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης
συμπεριλαμβανομένου
του
Φ.Π.Α.).
Περισσότερες
πληροφορίες
είναι
διαθέσιμες
στο
http://www.devolo.com/gr/Products/dLAN-powerline-WLAN-ad
apters

Το devolo dLAN® 1200+ WiFi
ac: Προϊόν της χρονιάς στα
Tech Excellence Awards
Το έγκριτο περιοδικό τεχνολογίας PC Magazine, πραγματοποίησε
τον απολογισμό της χρονιάς που μας πέρασε, αξιολογώντας και
βραβεύοντας, τα καλύτερα προϊόντα τεχνολογίας της ελληνικής
αγοράς ανά κατηγορία. Στα tech excellence awards 2016, στην
κατηγορία των δικτυακών προϊόντων, η devolo με τον εντυπωσιακό
προσαρμογέα από πλευράς δυνατοτήτων και επιδόσεων, dLAN® 1200+
WiFi ac κέρδισε το πρώτο βραβείο.
Ο dLAN® 1200+ WiFi ac, με ένα εύρος ζώνης μετάδοσης δεδομένων
που φτάνει τα 1200 Mbit/s μέσα από τη γραμμή ρεύματος και WiFi
ac, συνδυάζει τις ταχύτερες τεχνολογίες μετάδοσης για το
οικιακό δίκτυο, αφού μεταδίδει μέσω ασύρματης σύνδεσης
ταυτόχρονα σε 2,4 και 5 GHz, με ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που
φτάνει στα 1,2 Gbit/s.

Η κριτική επιτροπή των βραβείων
Τα Tech Excellence Awards διοργανώνονται κάθε χρόνο και δίνουν
την ευκαιρία στους αναγνώστες του PC Magazine αλλά και στους
φίλους της τεχνολογίας να αναδείξουν τα κορυφαία τεχνολογικά
προϊόντα της χρονιάς. Το κοινό συμμετείχε μαζικά στη

διοργάνωση των Tech Excellence Awards, δηλώνοντας τις
προτιμήσεις του μέσω ενός on line ερωτηματολογίου όπου υπήρχαν
τα προϊόντα από κάθε κατηγορία. Τα υποψήφια προϊόντα που
συμμετείχαν είτε είχαν δοκιμαστεί είτε είχαν παρουσιαστεί μέσα
από τις σελίδες του περιοδικού.

Γιατί είναι ο καλύτερος
Για την γρήγορη πρόσβαση σε υπολογιστές, οικιακούς servers και
ηλεκτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας, όπως έξυπνες τηλεοράσεις και
κονσόλες παιχνιδιών, ο dLAN® 1200+ WiFi AC διαθέτει δύο θύρες
Gigabit LAN. Έτσι, μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τον
προσαρμογέα δύο δικτυακές συσκευές, όπως για παράδειγμα, μία
Smart TV και μία κονσόλα παιχνιδιών ή ένας υπολογιστής και
ένας οικιακός server NAS.
Ο προσαρμογέας devolo dLAN® 1200+ WiFi ac συνδυάζει τις
ταχύτερες τεχνολογίες μετάδοσης για το οικιακό δίκτυο, μέσω
ασύρματης σύνδεσης στα 1,2 Gbit/s. Το κορυφαίο μοντέλο είναι
ιδανικό για όλες τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο Internet
με VDSL ή για καλωδιακή τεχνολογία: Η ταχύτητα της ευρυζωνικής
μετάδοσης είναι διαθέσιμη σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού και το
streaming περιεχομένου βίντεο 4K δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα.
Η βάση της γρήγορης και σταθερής οικιακής δικτύωσης είναι η
τεχνολογία devolo range+ με MIMO (Multiple In Multiple Out), η
οποία χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και τους τρεις αγωγούς
τροφοδοσίας (φάση, ουδέτερο και γείωση), για τη μετάδοση των
δεδομένων, στην περιοχή του Gigabit.
Ο dLAN® 1200+ WiFi ac μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην
εφαρμογή ενός ανεξάρτητου ασύρματου οικιακού δικτύου, όσο και
στην επέκταση ενός υπάρχοντος, αφού πραγματοποιείται
κυριολεκτικά με το πάτημα ενός κουμπιού. Με τη λειτουργία WPSClone, ο dLAN® 1200+ WiFi ac αναλαμβάνει τα δεδομένα του

υπάρχοντος ασύρματου δικτύου και έτσι δημιουργείται άμεσα ένα
πλήρως λειτουργικό ασύρματο hot spot σε κάθε διαθέσιμη πρίζα
ρεύματος μέσα στο σπίτι, ενώ έχει και ενσωματωμένο
αντιπαρασιτικό φίλτρο δικτύου που βελτιστοποιεί τη μετάδοση
δεδομένων.

Τιμές και διαθεσιμότητα των devolo dLAN® 1200+ WiFi ac
Ο devolo dLAN® 1200+ WiFi ac είναι πλήρως συμβατός με τα
μοντέλα, dLAN® 500, dLAN® 550 και dLAN® 550+, καθώς και όλους
τους προσαρμογείς που συμμορφώνονται με το πρότυπο HomePlug
AV. Η ασύρματη μετάδοση είναι συμβατή προς τα επάνω μέχρι και
το WiFi n. Το Starter Kit διατίθεται μαζί με έναν προσαρμογέα
dLAN® 1200+ στα 189,90 euro (προτεινόμενη λιανική). Επιπλέον,
διατίθεται και μεμονωμένα ο dLAN® 1200+ WiFi ac για την
επέκταση του υπάρχοντος οικιακού δικτύου dLAN® Powerline. Η
τιμή του μεμονωμένου προσαρμογέα ανέρχεται στα 129,90 euro
(προτεινόμενη λιανική).
Πρόσθετες πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να
βρείτε
στη
διεύθυνση:
www.devolo.com/gr/Products/devolo-GigaGate

Mε devolo στη σέντρα για
Champion League με τέλειο
streaming
Στη σέντρα με την devolo
Έφτασε και πάλι η ώρα να απολαύσουμε τους αγαπημένους μας
ποδοσφαιρικούς αγώνες, καθώς το Champions League είναι προ των
πυλών. Όσοι όμως δεν μπορέσουν να βρεθούν στα γήπεδα, θα
απολαύσουν μέσω streaming τους αγώνες. Για αδιάλειπτο
streaming χρειάζεται καλή σύνδεση στο Internet, αλλιώς η
απόλαυση του αγώνα θα μείνει μόνο μία επιθυμία. Για το σκοπό
αυτό φροντίζουν οι dLAN® Powerline-Adapters της devolo, αλλά
και το νέο devolo GigaGate που φέρνουν το ταχύτατο Internet σε
κάθε χώρο του σπιτιού και κάθε συσκευή: smart-TVs, tablets,
notebooks και smartphones.

Ανταγωνισμός επιδόσεων από “κορυφαίους παίχτες”
Η καλύτερη λύση για ένα ολοκληρωμένο ασύρματο δίκτυο, το οποίο
θα καλύψει τη μέγιστη δυνατή περιοχή στο σπίτι είναι το dLAN
1200+ WiFi ac Powerline Kit. Δεν πτοείται από τοίχους και άλλα
εμπόδια, χάρη στη μετάδοση δεδομένων μέσω της γραμμής
ρεύματος. Ο βασικός προσαρμογέας είναι εξοπλισμένος με δύο
θύρες Gigabit Ethernet και ενσωματωμένη πρίζα ενώ είναι
εξαιρετικά ευέλικτος αλλά και πρωταθλητής στην ταχύτητα, χάρη
στο πρότυπο WiFi ac.
Το devolo GigaGate Bridge, από την άλλη, είναι o “οργανωτικός
παίχτης” που είναι έτοιμος να μοιράσει τη “μπάλα” σε διάφορες
συσκευές και να τις βάλει στο παιχνίδι! Προσφέρει Internet
υψηλής ταχύτητας ακριβώς εκεί που το έχετε ανάγκη και
δημιουργεί στοχευμένη και υψηλής απόδοσης σύνδεση στη
multimedia γωνιά του σπιτιού. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει

ταχύτατη, point-to-point σύνδεση για γωνιές multimedia όπου
πολλαπλές συσκευές συνδέονται με καλώδια LAN έτσι ώστε να
επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές και αξιόπιστες ταχύτητες.
Η συσκευή, υποστηρίζει πολλά δωμάτια χωρίς κανένα πρόβλημα,
αφού αν χρειαστεί, μπορούν να συνδεθούν επιπλέον μεμονωμένοι
δορυφόροι (έως και οκτώ σε μία βάση). Το GigaGate είναι ειδικά
σχεδιασμένο για τη γρήγορη εγκατάσταση συνδέσεων point-topoint για εφαρμογές πολυμέσων state-of-the-art.

Εγκατάσταση: Πιο γρήγορη και από τον Μέσι!
Ο Μέσι, ο Ρονάλντο και οι υπόλοιποι μεγάλοι αστέρες είναι
πανέτοιμοι για τα μεγάλα ποδοσφαιρικά παιχνίδια που αναμένουμε
στο επερχόμενο Champions League. Έτσι και τα devolo δηλώνουν
παρόν σαν τους μεγάλους αστέρες και αυτό φαίνεται από την
πρώτη στιγμή, αυτήν της εγκατάστασής τους.
Στα powerline προϊόντα της devolo, η εγκατάσταση είναι
παιχνιδάκι, καθώς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να
τοποθετήσουμε τον πρώτο προσαρμογέα στην πρίζα και να τον
συνδέσουμε με τον router, έχοντας ήδη ολοκληρώσει το πρώτο
βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσουμε τον δεύτερο
προσαρμογέα και η διαδικασία εγκατάστασης έχει ολοκληρωθεί. Η
σύνδεση στο Internet είναι πλέον άμεσα διαθέσιμη εκεί που τη
χρειαζόμαστε, χάρη στους προσαρμογείς devolo dLAN®.
Το νεότευκτο τώρα devolo GigaGate Starter Kit αποτελείται από
δύο στοιχεία: τη βάση και το δορυφόρο. Η βάση συνδέεται με τον
router, μέσω ενός δικτυακού καλωδίου. 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 με μία απλή εγκατάσταση και άμεση λειτουργία.

Τιμές και διαθεσιμότητα
Ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις. Όποιος λοιπόν έχει
δοκιμάσει τους προσαρμογείς devolo μία φορά, ξέρει ότι
ξεχωρίζουν τόσο για την ταχύτητα όσο και τη σταθερά κορυφαία
απόδοσή τους. Τα αποτελέσματα αυτά διαφαίνονται ξεκάθαρα και
από τις στατιστικές που είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακές:
Εύρος ζώνης έως και 1.200 Mbps μέσω της γραμμής ρεύματος και
κάλυψη έως 400 μέτρα. Επιπλέον, το ταχύτατο πρότυπο WiFi ac
και πολλά κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αλλά και
μοναδικές τεχνολογίες διακρίνουν τον κορυφαίο προσαρμογέα
devolo dLAN® 1200+ WiFi ac.
Ο προτεινόμενες τιμές λιανικής για το devolo dLAN® 1200+
WiFiac starter kit είναι 169,90 ευρώ.
Το devolo GigaGate 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
Τα προϊόντα devolo, είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα όπου
πωλούνται
τα
προϊόντα
devolo
(http://www.devolo.com/gr/Where-to-Buy).
Η devolo παρέχει εγγύηση τριών ετών, σε όλα τα προϊόντα της.
Πρόσθετες πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να
βρείτε στη διεύθυνση www.devolo.gr

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

devolo GigaGate: Όλα σε ένα
gigabit WiFi bridge
Το σπίτι σας είναι ένα multimedia centre
Έξυπνες τηλεοράσεις, συσκευές streaming όπως το Apple TV® ή τα
Amazon Fire TV® και Sky Receiver®, αλλά και audio δέκτες και
κονσόλες παιχνιδιών έχουν πλέον μία ταχύτατη σύνδεση στο
Internet για μία ανεπανάληπτη εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας.
Το σπίτι σας λοιπόν, είναι όλο και πιο κοντά στο να γίνει ένα
πραγματικό multimedia centre. Οι
φορητούς υπολογιστές, οι
έξυπνες τηλεοράσεις, αλλά και οι κονσόλες παιχνιδιών,
λειτουργούν
ταυτόχρονα και κανείς στο σπίτι δεν θέλει να
περιμένει με τίμημα την εργασία του ή την ψυχαγωγία του. Όλοι
θέλουν να είναι online ταυτόχρονα! Αυτό απαιτεί μια
τεχνολογική καινοτομία και η devolo την έχει. Το νέο devolo
GigaGate φέρνει τη δύναμη του Internet εκεί ακριβώς που θέλετε
έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια και με ακρίβεια.
Είτε είστε ένας απόλυτος gamer ή απλά θέλετε να προσφέρετε
απλόχερα και χωρίς παρεμβολές τη χρήση πολυμέσων στην
οικογένειά σας, ή ακόμη κι αν έχετε μετατρέψει το σπίτι σε

γραφείο ενώ την ίδια ώρα τα παιδιά διαβάζουν ή παίζουν online,
το devolo GigaGate είναι το απόλυτο 2 Gbps υψηλής ταχύτητας
WiFi bridge.

Ρεκόρ ταχύτητας σε εγκατάσταση και απόδοση
Τo devolo GigaGate Starter Pack αποτελείται από μια συσκευή
βάσης, η οποία συνδέεται με τον router και μία συσκευή
δορυφόρου
μέσω του καλωδίου Ethernet. Η συσκευή δορυφόρος
τοποθετείται στην multimedia γωνιά του σπιτιού, εκεί όπου
είναι συγκεντρωμένες όλες οι multimedia συσκευές, όπως οι
έξυπνες τηλεοράσεις, συσκευές streaming, κονσόλες παιχνιδιών
κ.α.. Οι δύο συσκευές GigaGate δημιουργούν άμεσα τέσσερις
ασύρματες συνδέσεις των 5 GHz αυτόματα με τη χρήση αυτόσυντονιζόμενων κεραιών.
Η τεχνολογία αυτή μεγιστοποιεί το εύρος ζώνης μεταξύ της βάσης
GigaGate και του δορυφόρου GigaGate. Ο ασύρματος ρυθμός
μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της βάσης devolo GigaGate και του
δορυφόρου GigaGate φτάνει έως και τα 2 Gbps σε πραγματικό
χρόνο, μεγιστοποιώντας τις επιδόσεις που επιθυμείτε ή απλά –
μέχρι τώρα – ονειρευόσασταν.

Τεχνικά χαρακτηριστικά υπεροχής
Ο λόγος λοιπόν έχει να κάνει με ένα πρωτοποριακό επίτευγμα το
οποίο έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει ένα συνδυασμό νέων
τεχνολογιών σε ένα bridge. Συγκεκριμένα: Ο δορυφόρος του
devolo GigaGate μεγιστοποιεί τις επιλογές σύνδεσης, αφού
διαθέτει μία θύρα high-speed Gigabit, τέσσερις 4x fast
Ethernet multimedia θύρες και υψηλής ταχύτητας 802.11n
συνδυαζόμενες με WiFi access point. Τα 2 Gbps connection rate
κάνουν τους
χρήστες να
μπορούν με το GigaGate να
απολαμβάνουν το πλήρες δυναμικό των multimedia συσκευών και το
ταχύτατο gigabit Internet: 4K UHD streaming video, υψηλής

ανάλυσης ήχο, gaming και ταχύτερη ταυτόχρονη πρόσβαση σε
κονσόλες παιχνιδιών, smart TV, PC, tablet, smartphone, αλλά
και NAS, cloud και server.
Ενσωματώνει την τελευταία τεχνολογία τελευταία 4×4 τεχνολογία
Quantenna για μια εστιασμένη και υψηλής απόδοσης point-topoint σύνδεσης, με δυνατότητα χρήσης 5 GHz bandwidth, ενώ από
πλευράς ασφάλειας στηρίζεται στην τεχνολογία κρυπτογράφησης
AES.
Σε πλήρη επέκταση, στο οικιακό δίκτυο, μπορεί να υποστηρίξει
έως και 8 δορυφόρους.

Τιμές και διαθεσιμότητα
Το devolo GigaGate θα διατίθεται στα καταστήματα από τις αρχές
του 2017 στην προτεινόμενη λιανική τιμή των 229.90 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα των
προϊόντων devolo, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.devolo.gr

devolo

for

family:

Κάθε

πρόταση είναι ένα δώρο για
την οικογένεια
Η devolo, η ηγέτιδα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά powerline,
παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων, ιδανική για κάθε
σύγχρονη ελληνική οικογένεια η οποία εργάζεται, ενημερώνεται
και ψυχαγωγείται στο σπίτι. Το Internet πλέον είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας κάθε μοντέρνας
οικογένειας και η devolo είναι η εταιρεία που έχει κατανοήσει
πλήρως της ανάγκες της. Γιατί δώρο είναι η ευκολία της ζωής
στο σπίτι που προσφέρεται μέσα και από τα τεχνολογικά προϊόντα
της devolo.
Η devolo είναι ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο της, όχι μόνο επειδή
δημιουργεί προϊόντα τα οποία είναι τεχνολογικά ανώτερα, αλλά
γιατί αφουγκράζεται τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας,
ενός μοντέρνου σπιτιού, συνδυάζοντας τα υψηλά τεχνολογικά
στάνταρ με την απλότητα της χρήσης τους. Οι γιορτινές μέρες
για μια οικογένεια, σημαίνουν χριστουγεννιάτικο κλίμα,
διασκέδαση, δώρα. Αν υποθέσουμε ότι ένα μοντέρνο σπίτι
διαθέτει Internet, συσκευές multimedia, τότε ίσως το καλύτερο
δώρο είναι να μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους όλες οι
συσκευές, εύκολα και γρήγορα. Δώρο για τον πατέρα είναι το
απεριόριστο και αναπόσπαστο σήμα Internet για να παρακολουθεί
την πορεία της δουλειάς του ακόμη και αυτές τις γιορτινές
ημέρες. Δώρο για τη μητέρα είναι να μην υπάρχουν επιτέλους
καλώδια σε όλους τους χώρους του σπιτιού. Δώρο για τα παιδιά
είναι να μη χάνουν το σήμα WiFi στο smartphone, στο tablet,
στην αγαπημένη τους κονσόλα, τις ώρες διασκέδασης με τους
φίλους. Γιατί το μυστικό της επιτυχίας της devolo είναι ότι
μπορεί να καταλάβει τις απαιτήσεις του σήμερα και να τις
προσαρμόσει ιδανικά. Φέτος τα Χριστούγεννα λοιπόν, βάλτε μία
κάλτσα κοντά στο δέντρο που στολίσατε, γιατί η devolo με τα
τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα της, μπορεί να είναι ο “άγιος
Βασίλης” για όλη την οικογένεια.

Η μαμά θέλει Internet αλλά χωρίς καλώδια και ο μπαμπάς υψηλές
ταχύτητες παντού
Τόσο ο προσαρμογέας devolo dLAN 550+ WiFi όσο και ο devolo
dLAN® 1200+ WiFi ac αποτελούν δύο προτάσεις που μπορούν να
κάνουν αυτές τις μέρες πιο γιορτινές από ποτέ αφού μπορούν να
συνδέσουν απρόσκοπτα και ασύρματα στο Internet, υπολογιστές,
έξυπνες τηλεοράσεις, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες έξυπνες
συσκευές. Ο devolo dLAN 550+ WiFi χρησιμοποιεί το Powerline
δηλαδή την κοινή γραμμή ρεύματος για να επιτύχει δυναμικότητα
μεταφοράς δεδομένων έως και 500 Mbps, ενώ αντίστοιχα ο 1200+
WiFi ac φθάνει το 1200 Μbps. Χάρη στην ενσωματωμένη πρίζα με
αντιπαρασιτικό φίλτρο, ο χρήστης δεν χρειάζεται να θυσιάσει
καμία πρίζα στον χώρο του. Επιπλέον η λειτουργία γονικού
ελέγχου, επιτρέπει τον χρονικό περιορισμό χρήσης του Internet,
ιδανικό για να ελέγχουμε την αλόγιστη χρήση από παιδιά!
Οι προσαρμογείς της devolo είναι πανεύκολοι στην εγκατάστασή
τους. Απλά τοποθετήστε τον πρώτο προσαρμογέα devolo σε μια
διαθέσιμη πρίζα ρεύματος και συνδέστε τον με το router μέσω
του διαθέσιμου καλωδίου Ethernet. Στη συνέχεια, συνδέστε το
δεύτερο προσαρμογέα devolo σε μια πρίζα ρεύματος στην
επιθυμητό δωμάτιο και τελειώσατε.

Η επέκταση του σήματος Internet για τα παιδιά που παίζουν
online
Ηdevoloδίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες Internet στο
σπίτι να έχουν το ίδιο δυνατό σήμα χωρίς διακοπές. Αυτό
επιτυγχάνεται εύκολα με τον devolo WiFi Repeater ac, ο οποίος
ουσιαστικά μεταφέρει το σήμα του router και χρησιμοποιεί τόσο
το εύρος των 2,4 GHzόσο και αυτό των 5 GHz για τη μετάδοση των
δεδομένων (WiFi-n, WiFi-ac). Ο devolorepeater, λειτουργεί
άψογα τόσο με παλαιότερους όσο και με νέας γενιάς φορητούς
υπολογιστές, smartphones και tablets, μέσα από ένα συμπαγές

και κομψό σχεδιασμό. Είναι εξοπλισμένος με μία πρακτική
λειτουργία WPS που βοηθά το χρήστη στην εγκατάστασή του και με
την οποία λαμβάνει τα δεδομένα διαμόρφωσης από τον router με
το πάτημα ενός κουμπιού. Οdevolo WiFi Repeater ac παρέχει
επιπλέον θύρα και Gigabit LAN για σύνδεση διαφόρων συσκευών
στο Internet, όπως PCs, streaming boxes και κονσόλες
παιχνιδιών ακόμη και όταν αυτές δεν διαθέτουν ικανότητα
ασύρματης σύνδεσης. Ιδανικός λοιπόν «σύντροφος» για το παιδί
που παίζει στο δωμάτιο του.

Τιμές και διαθεσιμότητα
Ο προτεινόμενες τιμές λιανικής για το devolo dLAN 550+ WiFi
διατίθεται στην τιμή των 89,90 ευρώ και το 550+ WiFi
StarterPack κοστίζει 99,90 ευρώ.devolo dLAN® 1200+ ή dLAN®
1200+ WiFi ac starter kit είναι αντίστοιχα 139.90 ευρώ και
169,90 ευρώ και για τους μεμονωμένους προσαρμογείς 74,90 ευρώ
και 129,90 ευρώ αντίστοιχα. Ο devolo WiFi Repeater ac έχει
προτεινόμενη λιανική τιμή των 69.90 ευρώ. Όλα τα προϊόντα
devolo καλύπτονται από τριετή εγγύηση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα των
προϊόντων devolo, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.devolo.gr

