Η devolo στο 18ο συνέδριο
InfoCom World 2016
Η devolo ηγέτιδα στην αγορά των λύσεων Powerline, συμμετέχει
στο 18 ο συνέδριο InfoCom World παρουσιάζοντας όλες τις
τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το πλήρες χαρτοφυλάκιο των
λύσεων dLAN® Poweline, αλλά και τις λύσεις devolo Home
Control. Η τεχνολογία dLAN στην οποία βασίζονται οι λύσεις της
devolo, αποσκοπεί στην απλή, γρήγορη και ασφαλή μετάδοση
δεδομένων μέσω του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος.
Το
InfoCom
World
είναι
ένα
από
τα
μεγαλύτερα
συνέδρια τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, στο οποίο
συμμετέχουν στελέχη της ψηφιακής αγοράς, καθώς και όσοι
χρησιμοποιούν τα εξειδικευμένα εργαλεία και τις υπηρεσίες, που
σχετίζονται με τη νέα γενιά δικτύων. Το κεντρικό μήνυμα του
συνεδρίου είναι Digital Economy: The Highway of NGN,
συνδυάζοντας τις δικτυακές υπηρεσίες με την επιχειρηματικότητα
του μέλλοντος.
Internet από την πρίζα; Ναι, με την devolo είναι τόσο εύκολο!
Τα προϊόντα devolo είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής,
διακρίνονται για την ευκολία χρήσης τους, είναι ευέλικτα και
προσαρμόσιμα στις εκάστοτε ανάγκες του χρήστη, ενώ είναι και
οικονομικά. Η εγκατάσταση και λειτουργία τους δεν απαιτεί
τεχνικές γνώσεις και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις λεπτά,
δημιουργώντας στη στιγμή ένα οικιακό δίκτυο, είτε ασύρματα,
είτε μέσω καλωδίου LAN. Οι υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων

αλλά και η σταθερότητα μετάδοσης των προσαρμογέων devolo
βασίζονται σε πρωτοποριακές τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η
εταιρεία, όπως η range+, που χρησιμοποιεί εκτός από την φάση
και τον ουδέτερο και τη γείωση του ηλεκτρικού καλωδίου για τη
μεταφορά δεδομένων, εξασφαλίζοντας υπεροχή έναντι των
συμβατικών προσαμογέων της αγοράς, τόσο σε κάλυψη και
σταθερότητα όσο και σε επιδόσεις. Από την άλλη η τεχνολογία
devolo WiFi Move φέρνει απεριόριστη διαδικτυακή ελευθερία σε
κάθε χώρο, αφού καθιστά δυνατή τη λειτουργία πολλαπλών σημείων
πρόσβασης WLAN σε όλο το σπίτι. Με την devolo όλα γίνονται
απλά αφού η εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρώνεται σε λίγα
μόλις λεπτά. Βγάζουμε τον πρώτο προσαρμογέα devolo dLAN® από
τη συσκευασία και τον τοποθετούμε σε μια ελεύθερη πρίζα κοντά
στον router, έτσι ώστε να τον συνδέσουμε με αυτόν μέσω του
καλωδίου Ethernet. Στη συνέχεια τοποθετούμε το δεύτερο
προσαρμογέα σε μια ελεύθερη πρίζα στο χώρο που θέλουμε να
έχουμε πρόσβαση στο Internet. H γρήγορη και σταθερή σύνδεση
στο Internet από την πρίζα είναι έτοιμη σε 5 λεπτά και σε κάθε
χώρο του σπιτιού, από το υπόγειο play room μέχρι τη σοφίτα,
αφού οι προσαρμογείς devolo, χρησιμοποιούν τη γραμμή ρεύματος
σαν ένα μακρύ καλώδιο δικτύου και ως εκ τούτου μετατρέπουν
κάθε πρίζα σε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet. Συσκευές όπως
smartphones, tablets ή notebooks συνδέονται αυτόματα στον
επόμενο ισχυρό πομπό και όλοι απολαμβάνουν ισχυρό ασύρματο
σήμα ενώ αξιοποιούν στο έπακρο όλες τις δυνατότητες των
συσκευών τους.
Η devolo δε θα μπορούσε παρά να έχει ενεργό ρόλο στο συνέδριο
πέραν από τη συμμετοχή της, υποστηρίζοντας το InfoCom World
2016 ως χορηγός του, αλλά και με τη συμμετοχή στην ενότητα του
Digital Marketing και Business Transformation. Όσοι
ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συνέδριο, ο κος Πέτρος
Κοντζίνος θα συμμετέχει στο round table της 2 η ς ενότητας
Business Transformation μεταξύ 14:45 – 16:30.
Τόσο η έκθεση, όσο και τα round tables, θα πραγματοποιηθούν
στις 2 Νοεμβρίου 2016, στους χώρους του ξενοδοχείου Divani

Caravel Hotel (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα). Για περισσότερες
λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερωθείτε και από την επίσημη
σελίδα του συνεδρίου: InfoCom World 2016

Photokina: Οι επαγγελματίες
εμπιστεύονται
το
dLAN
Powerline της devolo
Η διεθνή έκθεση Photokina άνοιξε και πάλι τις πύλες της στην
Κολωνία της Γερμανίας (20-25 Σεπτεμβρίου 2016), για να
υποδεχθεί ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους. Η ψηφιακή
φωτογράφηση κατέχει σήμερα τη μερίδα του λέοντος, είτε αυτή
γίνεται με compact φωτογραφική μηχανή, είτε με single-lens
reflex camera ή ακόμη και με ένα smartphone. Οι λειτουργίες
βίντεο στις DSLR και DSLM φωτογραφικές μηχανές γίνονται όλο
και πιο σημαντικές, ενώ οι λήψεις 360 μοιρών για εικονική
πραγματικότητα υπόσχονται μια εντελώς νέα εμπειρία στους
χρήστες. Προκειμένου όμως να επωφεληθούν πλήρως από όλα τα
σχετικά πλεονεκτήματα, οι επαγγελματίες του χώρο, συνδέουν τον
εξοπλισμό τους στο Internet και στο οικιακό τους ασύρματο
δίκτυο για να μεταφέρουν τα ψηφιακά τους αριστουργήματα από
την φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή, σε NAS ή ακόμη και στο
cloud, γρήγορα και εύκολα. H γερμανική devolo προσφέρει έναν
εύχρηστο προσαρμογέα dLAN που παρέχει την τέλεια σύνδεση σε
κάθε δωμάτιο και μετατρέπει οποιαδήποτε ηλεκτρική πρίζα σε

σημείο πρόσβασης στο δίκτυο και WiFi hot spot.
Για τους επαγγελματίες φωτογράφους
Οι επαγγελματικές φωτογραφήσεις δημιουργούν μεγάλου μεγέθους
αρχεία αρκετών εκατοντάδων megabytes και τα οποία για να
μεταφερθούν σε έναν υπολογιστή, ή για να γίνει οποιαδήποτε
ανταλλαγή με άλλους χρήστες, απαιτείται μια γρήγορη και
σταθερή σύνδεση στο Internet. Οι dLAN Powerline adapters της
devolo παρέχουν εύρος ζώνης έως 1.200 Mbps μέσω της καλωδίωσης
Ethernet ή και ασύρματα σε οποιαδήποτε πρίζα επιτρέποντας την
απρόσκοπτη, γρήγορη και αξιόπιστη αντιγραφή, μεταφορά και
μετάδοση ακόμα και αρχείων της τάξεως των gigabytes.
Για τους φωτογράφους μέσω Smartphone
Λέγεται ότι η καλύτερη φωτογραφική μηχανή είναι αυτή που έχει
κανείς μαζί του. Για τους περισσότερους από εμάς σήμερα, αυτό
μεταφράζεται αυτόματα σε smartphone, με το οποίο είναι
πραγματικά εκπληκτικό το τι μπορεί κανείς να πετύχει με μόνο
μια μικροσκοπική κάμερα και στο σωστό app. Τι γίνεται όμως
όταν θέλουμε να μεταφέρουμε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή
του σπιτιού, σε ένα NAS ή σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο; Συνήθως
αυτό συμβαίνει αυτόματα από τη στιγμή που το smartphone
συνδέεται στο ασύρματο οικιακό δίκτυο. Και στο κομμάτι αυτό, η
devolo προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων για τη βελτιστοποίηση
του οικιακού δικτύου και της σύνδεσης στο Internet που
περιλαμβάνουν προϊόντα όπως ο WiFi Repeater ac μέχρι τον
υψηλής απόδοσης προσαρμογέα Powerline devolo dLAN 1200+WiFi
ac.
Για μέγιστο εύρος ζώνης
Τα προϊόντα devolo είναι απίστευτα εύκολα στη χρήση και πολύ
οικονομικά, καθώς τα Powerline starter kits ξεκινούν με τιμή
κάτω από 100 ευρώ. Η εγκατάσταση και ρύθμιση περιλαμβάνει τη
σύνδεση ενός προσαρμογέα με τον router τοποθετώντας τον σε μια
κοντινή πρίζα ρεύματος. Ο δεύτερος προσαρμογέας Powerline
μπορεί να συνδεθεί σε μια πρίζα οπουδήποτε μέσα στο σπίτι για

να παρέχει γρήγορη σύνδεση στο Internet και το οικικακό δίκτυο
όπου το χρειάζεται ο χρήστης. Αυτό το δίκτυο Powerline μπορεί
να επεκταθεί ανά πάσα στιγμή σε όλους τους χώρους και να
καλύψει έως και οκτώ προσαρμογείς ανά ηλεκτρικό κύκλωμα. Οι
προσαρμογείς Powerline της devolo αποδίδουν ταχύτητες έως και
1.200 Mbps και γρήγορο Wi-Fi ac παρέχοντας μία από τις πιο
ευέλικτες λύσεις για τη δημιουργία ενός οικιακού δικτύου που
δίνει στους φωτογράφους και όχι μόνο, τη δυνατότητα να
μεταφέρουν εύκολα και γρήγορα φωτογραφίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα των
προϊόντων devolo, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.devolo.gr

Πρεμιέρα για το νέο gigabit
WiFi bridge devolo GigaGate
στην IFA 2016
Πρεμιέρα στην IFA 2016: Η γερμανική εταιρεία devolo AG
παρουσιάζει το νέο GigaGate, ένα WiFi bridge για τη δικτύωση
όλων των multimedia συσκευών που έχουν πρόσβαση στο Internet.
To devolo GigaGate Starter Pack αποτελείται από μια συσκευή
βάσης, η οποία συνδέεται με τον router και μία συσκευή
δορυφόρου. Ο ασύρματος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της
βάσης devolo GigaGate και του δορυφόρου GigaGate φτάνει έως

και τα 2 Gbps. Ο δορυφόρος διαθέτει σύνδεση gigabit, τέσσερις
θύρες πολυμέσων και ταχύτατο WiFi. Αυτό καθιστά το devolo
GigaGate μία όλα-σε-ένα λύση, για τη δικτύωση των multimedia
συσκευών στο σαλόνι: Έξυπνες τηλεοράσεις, συσκευές streaming,
κονσόλες παιχνιδιών κ.α.. Το GigaGate παρέχει σύνδεση υψηλής
ταχύτητας στο Internet σε όλες τις συσκευές, γρήγορα και
εύκολα, μέσω καλωδίου Ethernet ή ασύρματα. Η νέα αυτή
καινοτόμα λύση παρουσιάζεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια
της έκθεσης IFA 2016 στο περίπτερό της devolo στο Hall 6.2,
Stand 128.
Ταχύτητες Gigabit στο σαλόνι
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.
Ένας router σπάνια αποτελεί μέρος μιας multimedia γωνιάς μέσα
στο σπίτι και η ισχύς του ασύρματου σήματος πολλές φορές δεν
είναι αρκετά υψηλή για να απολαύσετε απρόσκοπτα υπηρεσίες
streaming και δωρεάν online παιχνίδια. Η devolo εγκαινιάζει με
το GigaGate μία νέα λύση όλα σε ένα, αφού πρόκειται για ένα
ασύρματο bridge που παρέχει σε όλες τις multimedia συσκευές
του σπιτιού, σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet.
Εύκολη εγκατάσταση και gigabit απόδοση
Η συσκευή βάσης του GigaGate Starter Pack συνδέεται απευθείας
πάνω στον router μέσω του καλωδίου Ethernet. Η συσκευή
δορυφόρος τοποθετείται στην multimedia γωνιά του σπιτιού, εκεί
όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οι multimedia συσκευές οικιακής
διασκέδασης. Οι δύο συσκευές GigaGate δημιουργούν άμεσα
τέσσερις ασύρματες συνδέσεις των 5 GHz αυτόματα με τη χρήση
αυτό-συντονιζόμενων κεραιών. Η τεχνολογία αυτή μεγιστοποιεί το
εύρος ζώνης μεταξύ της βάσης GigaGate και του δορυφόρου
GigaGate. Το devolo GigaGate φτάνει σε ταχύτητα μεταφοράς
μέχρι και τα 2 Gbps.

devolo GigaGate – για οικιακή διασκέδαση υψηλών ταχυτήτων
Ο δορυφόρους του devolo GigaGate μεγιστοποιεί τις επιλογές
σύνδεσης, αφού διαθέτει μία θύρα Gigabit, τέσσερις multimedia
θύρες και υψηλής ταχύτητας 802.11n WiFi. Οι χρήστες μπορούν με
το GigaGate να απολαμβάνουν το πλήρες δυναμικό των multimedia
συσκευών και ταχύτατο gigabit Internet: 4K UHD streaming
video, υψηλής ανάλυσης ήχο, gaming και ταχύτερη πρόσβαση σε
NAS.
Τιμές και διαθεσιμότητα
Το devolo GigaGate θα διατίθεται στα καταστήματα στην
προτεινόμενη λιανική τιμή των 229.90 Ευρώ στις αρχές του 2017.

Η devolo παρουσιάζει
dLAN® 550+ WiFi

τον

Η ηγέτιδα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά Powerline devolo, θα
παρουσιάσει για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της IFA 2016 τον
νέο προσαρμογέα dLAN 550+ WiFi. Επωφεληθείτε από την ευκαιρία
να επισκεφθείτε το περίπτερο της devolo στην IFA 2016 στο
Βερολίνο, που θα βρίσκεται στο Hall 6.2, Stand 128, για να
δείτε πρώτοι το νέο προσαρμογέα dLAN 550+ WiFi με devolo
range+ Technology.
Ο νέος devolo dLAN 550+ WiFi είναι ο καλύτερος στην κατηγορία

του
Ο devolo dLAN 550+ WiFi είναι εδώ για να γίνει ο νέος
πρωταθλητής στην κατηγορία των προσαρμογέων της σειράς 500
Powerline. Οι δύο κεραίες 2×2 που περιλαμβάνει, αλλά και το
γρήγορο WiFi 802.11n, επιτρέπουν στον dLAN 550+ WiFi να
παρέχει ασύρματη σύνδεση σε υπολογιστές, smartphones και
tablets με απόδοση έως και 300 Mbps σε μήκος καλωδίου έως 400
μέτρων. Η ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου είναι ιδανική για
υπολογιστές, έξυπνες τηλεοράσεις ή κονσόλες παιχνιδιών. Ο νέος
devolo dLAN 550+ WiFi χρησιμοποιεί το Powerline δηλαδή την
κοινή γραμμή ρεύματος για να επιτύχει δυναμικότητα μεταφοράς
δεδομένων έως και 500 Mbps. Χάρη στην ενσωματωμένη πρίζα με
αντιπαρασιτικό φίλτρο, ο χρήστης δεν χρειάζεται να θυσιάσει
καμία πρίζα στον χώρο του.
devolo range+: Μεγαλύτερη σταθερότητα, εύρος και απόδοση
Η αποκλειστική τεχνολογία devolo range+ στην οποία βασίζεται ο
dLAN 550+ WiFi, εξασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερη σταθερότητα,
μεγαλύτερο εύρος αλλά και απόδοση, σε σύγκριση με άλλους
συμβατικούς προσαρμογείς Powerline. Η τεχνολογία range+,
χρησιμοποιεί και τις τρεις γραμμές του ηλεκτρικού κυκλώματος,
κάνοντας χρήση του πλήρους δυναμικού του Powerline. Ο dLAN
550+ WiFi προσφέρει επαρκείς επιδόσεις για ομαλό HD streaming,
για online παιχνίδια και ταυτόχρονη περιήγηση στο web.
Εγκατάσταση στο λεπτό!
Παρόλη την τεχνική εξειδίκευση και την εξαιρετική απόδοση, ο
devolo dLAN 550+ WiFi είναι πανεύκολος στην εγκατάστασή του,
χωρίς μάλιστα να απαιτούνται τεχνικές γνώσεις από τον χρήστη.
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.
devolo WiFi Clone και WiFi Move

Η devolo καθιστά εξαιρετικά εύκολη την ενσωμάτωση ενός
ασύρματου προσαρμογέα Powerline σε ένα υπάρχον ασύρματο
δίκτυο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία WiFi Clone. Η
λειτουργία αυτή είναι πολύ εύκολη στη χρήση, αφού ο χρήστης
αρκεί να πατήσει πρώτα το σύμβολο με το σπίτι που βρίσκεται
πάνω στον 550+ WiFi και στη συνέχεια το κουμπί WPS στον
router. O devolo 550+ WiFi λαμβάνει τα στοιχεία πρόσβασης WiFi
(SSID και κωδικό πρόσβασης) από τον router. Το πλεονέκτημα
αυτής της τεχνολογίας είναι ότι το ασύρματο σήμα του router
και του 550+ WiFi είναι τα ίδια και οι ασύρματες συσκευές όπως
smartphones, tablets και notebooks, δεν χρειάζεται να
ρυθμιστούν για δύο διαφορετικά δίκτυα WiFi.
Η devolo προχωρά ένα βήμα παραπέρα, με την τεχνολογία WiFi
Move. Εάν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς devolo WiFi προσαρμογείς
Powerline στο σπίτι, αυτοί ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα
δεδομένα διαμόρφωσης του ασύρματου δικτύου, με το πάτημα ενός
κουμπιού. Έτσι, όλοι οι προσαρμογείς WiFi Powerline μπορούν να
σχηματίσουν ένα μεγάλο ασύρματο δίκτυο και οι φορητές
ασύρματες συσκευές μπορούν να συνδέονται πάντα στο πιο ισχυρό
σημείο πρόσβασης, αυτόματα. Ακόμη και αν ο χρήστης κινείται
μέσα από το σπίτι, το σήμα είναι ισχυρό από το υπόγειο μέχρι
και την σοφίτα.
Τιμές και διαθεσιμότητα
Ο νέος προσαρμογέας devolo dLAN 550+ WiFi θα διατίθεται στην
τιμή των 89,90 Euro και το 550+ WiFi Starter Pack θα κοστίζει
129,90 Euro.
Συναντήσεις δημοσιογράφων με την devolo στην IFA 2016
Οι δημοσιογράφοι έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν μια
συνάντηση με την ομάδα της devolo κατά τη διάρκεια της IFA
2016 στο Hall 6.2, Stand 128. Για να κλείσετε ένα ραντεβού,
παρακαλούμε να στείλετε ένα e-mail στο info@red-comm.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα των
προϊόντων devolo, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.devolo.gr

State of the smart-devolo
highlights στην IFA 2016
Η ειδική στην δικτύωση και στις λύσεις smart home, devolo, θα
έχει παρουσία με το μότο “state of the smart” κατά τη διάρκεια
της επερχόμενης εμπορικής έκθεσης IFA στο Βερολίνο από 2-7
Σεπτεμβρίου. Δημοσιογράφοι, εμπορικοί επισκέπτες και τελικοί
πελάτες θα πάρουν μία γεύση από τις καινοτομίες στη δικτύωση,
αλλά και στο έξυπνο σπίτι της devolo, στο Hall 6.2, Stand 128.
devolo GigaGate: Το νέο high-end WiFi bridge
Κονσόλες παιχνιδιών, έξυπνες τηλεοράσεις, δέκτες AV και TV,
κουτιά streaming … και ο αριθμός των δικτυωμένων συσκευών με
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας Internet στο σαλόνι μας αυξάνεται
συνεχώς. Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος για τον οποίο η
devolo παρουσιάζει για πρώτη φορά στην IFA 2016 ένα high-end
bridge. Το devolo GigaGate παρέχει ένα ισχυρό ασύρματο σήμα,
τέσσερα multimedia network jacks και μια θύρα Gigabit για
υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο Internet, στη multimedia γωνιά
του σαλονιού μας.
devolo dLAN® 550+ WiFi: Κορυφαίο στην κατηγορία του
Κατά τη διάρκεια της IFA 2016, η devolo θα παρουσιάσει και τον

νέο προσαρμογέα dLAN 550+ WiFi με range+ technology. Πρόκειται
για τον καλύτερο προσαρμογέα της σειράς Powerline 500. Ο dLAN
550+ WiFi επιτυγχάνει ταχύτητες έως 500 Mbps μέσω της γραμμής
ρεύματος και έως 300 Mbps μέσω WiFi, παρέχοντας έτσι
εξαιρετική απόδοση για surfing, online gaming και streaming
video και ήχου. Η ενσωματωμένη ηλεκτρική πρίζα καθώς και οι
αποκλειστικές τεχνολογίες range+ και WiFi Move της devolo
εγγυώνται σταθερότητα σύνδεσης και υψηλές επιδόσεις.
devolo Home Control: Νέα smart home components
Η σειρά devolo Home Control αποτελείται σήμερα από δώδεκα
ξεχωριστά εξαρτήματα έξυπνου αυτοματισμού σπιτιού για τους
τομείς της ασφάλειας, της εργονομίας καθώς και της
εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνει από σειρήνα και
αισθητήρα κίνησης μέχρι και θερμοστάτη. Επιπλέον, τα
εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών που μέχρι στιγμής είναι πάνω
από 1000 και είναι πιστοποιημένα με Z-Wave μπορούν να
ενσωματωθούν επίσης στο σύστημα devolo Home Control. Μέχρι
στιγμής, αυτά τα προϊόντα είναι πάνω από 1000. Αυτές οι
προσθήκες μετατρέπουν το devolo Home Control σε ένα από τα πιο
ευπροσάρμοστα συστήματα αυτοματισμού για το
παγκοσμίως.

έξυπνο σπίτι

Κατά τη διάρκεια της IFA 2016, η devolo θα παρουσιάσει επίσης
νέα εντοιχισμένα εξαρτήματα για υπάρχοντες διακόπτες τοίχου,
ροοστάτες και ελεγκτές σκίασης. Η devolo θα δείξει στους
επισκέπτες της IFA 2016, πόσο εύκολα μπορούν να ενσωματωθούν
εξαρτήματα τρίτων κατασκευαστών, όπως η Philips, στο devolo
Home Control.
Συναντήσεις δημοσιογράφων με την devolo στην IFA 2016
Οι δημοσιογράφοι έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν μια
συνάντηση με την ομάδα της devolo κατά τη διάρκεια της IFA
2016 στο Hall 6.2, Stand 128. Για να κλείσετε ένα ραντεβού,
παρακαλούμε να στείλετε ένα e-mail στο info@red-comm.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα των

προϊόντων devolo, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.devolo.gr

