
devolo brengt snelle WiFi naar je achtertuin

Nieuwe WiFi Outdoor-adapter is bestand tegen alle
weersomstandigheden



Bunnik, 28 juni 2018 – De zomer staat voor de deur: eindelijk weer zon en
fijne temperaturen. En het seizoen om zoveel mogelijk tijd buiten door te
brengen, of het nu voor werk is of in je vrije tijd. Hoe leuk is het om de Tour
vanuit de achtertuin te volgen? Maar daarvoor heeft je smart-tv, laptop of
smartphone wel snelle en stabiele WiFi nodig. Helaas is de wifiverbinding
buiten in veel gevallen veel te langzaam en is er in het tuinhuisje achterin
al helemaal geen bereik. De nieuwe devolo WiFi Outdoor biedt de
oplossing. Deze adapter maakt het mogelijk om ook buiten muziek en
video te streamen zonder haperingen. Zo is het elke dag feest in uw tuin.
Zelfs op regenachtige dagen, want de nieuwe devolo WiFi Outdoor is
volledig sproeidicht en bestand tegen zomerse stortbuien.

Overal WiFi: ook bij wind en regen

De nieuwe devolo WiFi Outdoor is zeer geschikt voor gebruik buitenshuis. Het apparaat is

bestand tegen zowel stof en vuil, als water en zware regenbuien (conform IP65). Dit maakt de

adapter geschikt voor gebruik in de tuin onder alle soorten weersomstandigheden. Zo heb je

altijd een perfecte wifiverbinding, of je nu aan het barbecueën bent, in een hangmat ligt te

relaxen of met vrienden en familie een filmpje kijkt.

Snelle en makkelijke installatie

De devolo WiFi Outdoor-adapter is in een handomdraai te installeren. Sluit een devolo

Powerline-adapter aan op de router door middel van een ethernetkabel en stop de tweede

adapter in een beschikbaar stopcontact. Vervolgens kan de WiFi Outdoor-adapter in elk

buitenstopcontact worden gestopt, waar het apparaat een nieuwe wifihotspot creëert.



De nieuwe devolo WiFi Outdoor-adapter is vanaf nu verkrijgbaar in de winkel en online voor

een adviesprijs van 169,90 euro.

Kijk voor meer informatie op www.devolo.nl.

Noot voor redactie, niet voor publicatie:

Klik hier voor meer afbeeldingen. Deze tekst en recente productfoto’s zijn ook te vinden in de

mediasectie van de devolo-website www.devolo.nl.
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OVER DEVOLO-NL

devolo maakt de woning intelligent en het stroomnet slim. Privéklanten brengen met Powerline-adapters van
devolo highspeed dataverbindingen in elke ruimte. Internationaal zijn er ongeveer 36 miljoen dLAN®-adapters in
gebruik. Bovendien ontdekken klanten met devolo Home Control de mogelijkheden van het Smart Home – snel in
te richten, naar wens uitbreidbaar en makkelijk per smartphone te bedienen. devolo past zijn producten en
oplossingen als OEM-partner aan de individuele behoeften van internationale telecombedrijven aan. Op
professioneel terrein biedt de ombouw van de energievoorzieningsinfrastructuur bovendien kansen: met devolo-
oplossingen kunnen nieuwe Smart Grids realtime bewaakt en geregeld worden en zijn volledig nieuwe diensten
te realiseren. devolo is opgericht in 2002 en telt momenteel ongeveer driehonderd medewerkers. De
wereldmarktleider op Powerline-gebied is met eigen vestigingen en via partners in negentien landen
vertegenwoordigd.
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