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Ποιοι είμαστε;

Smart Networking Smart Home Smart Grid

προσαρμογείς μέχρι τώρα… 

Παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς Powerline

>



Διεθνής παρουσία

 Περίπου 300 υπάλληλοι 
(45% στο R&D)

 Μία από τις μεγαλύτερες 
ομάδες ανάπτυξης PLC
διεθνώς 

 Με παρουσία σε όλη την 
Ευρώπη μέσω συνεργατών 
και 10 θυγατρικών

 Διαρκής επένδυση και σε 
νέες αγορές όπως η Αμερική 
και η Αργεντινή.

Μπουένος
Άιρες

Αργεντινή

Θυγατρικές devolo

Agents και διανομείς

Αμερική



#1
Ηγέτης της 

Ευρωπαϊκής αγοράς 
και για παρόχους
τηλεπικοινωνιών 

15
Χρόνια εμπειρίας 
συνεργασίας με 

παρόχους
τηλεπικοινωνιών

18
Εκατομμύρια συσκευές 

προς παρόχους
τηλεπικοινωνίων 

19
Σημαντικοί συνεργάτες

Τι κάνουμε;

Προσφέρουμε την καλύτερη καταναλωτική εμπειρία 
για Retail, παρόχους και ISPs



Γιατί devolo;

Η ποιότητα στο 
επίκεντρο
Σχεδιασμός στη Γερμανία, 
παραγωγή με συνεργάτες: 
Η παραγωγή της devolo 
πραγματοποιείται στην Ασία και 
στη Γερμανία.

Η παρουσία μας δίπλα στους 
μακροχρόνιους συνεργάτες μας 
στην Κίνα διασφαλίζει την υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων – η οποία 
αντικατοπτρίζεται στους 
περισσότερους από 400 
επιτυχημένους ελέγχους. 
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Πελατολόγιο



Γιατί devolo;

Γιατί devolo;
 Σχεδιάστηκε στη Γερμανία

 3 χρόνια εγγύηση 

 Πάνω από 44 εκατομμύρια 
πωλήσεις προσαρμογέων

 Πάνω από 400 διακρίσεις και 
σήματα ποιότητας



LAN WiFi



WiFi next

Ο πιο γρήγορος Powerline προσασμογέας στον κόσμο με βελτιωμένο 
τσιπ και νέες λειτουργίες Mesh WiFi: Magic 2 WiFi next.

Access Point Steering > Multi-User MIMO >

Διατίθεται σε τρία πακέτα συσκευασίας - τρία SKU: Single Kit, Starter Kit
και Multiroom Kit.

Ανανεωμένη 
συσκευασία >

Επισκόπηση 
προϊόντων >



Starter Kit Multiroom Kit Single Kit

WiFi
2.400 Mbps

1.200 Mbps

500 μέτρα

2 Gigabit

next

Access Point Steering

Multi-User MIMO



G.hn σε σύγκριση 
με Homeplug AV
Η devolo, ως ο πρώτος 
πάροχος τεχνολογίας στην 
Ευρώπη, εργάζεται με τσιπ 
G.hn, τα οποία είναι 
προσανατολισμένα προς το 
μέλλον.

Μεγαλύτερο εύρος ζώνης έως και 2.400 Mbps στο Magic 2 WiFi 
next – Homeplug AV: έως και 1.200 Mbps. 

Μεγαλύτερη εμβέλεια Powerline έως και 500 μέτρα – Homeplug AV: 
400 μέτρα.

 Αυτόματη σύνδεση, κρυπτογράφηση δεδομένων με 128 Bit AES.

Πιο σταθερή μετάδοση σήματος - ακόμα και σε θορυβώδεις 
γραμμές μετάδοσης.

Η τεχνολογία G.hn αποδίδει πλήρως μόνο σε 
καθαρό περιβάλλον G.hn, για αυτόν τον λόγο δεν συνιστάται     
ταυτόχρονη χρήση με το Homeplug AV. 



Σε πολλές κατοικίες και σπίτια τα
router φτάνουν στα όριά τους.
Το αποτέλεσμα: Αδύναμο WiFi και μια 
κακή σύνδεση.

Με το δίκτυο Mesh απολαμβάνετε 
σε όλο το σπίτι ασύρματες και 
ισχυρές συνδέσεις WiFi.

 Ισχυρό WiFi 
 Κορυφαία ταχύτητα 
Οι πιο σταθερές 

συνδέσεις, παντού στο 
σπίτι σας

Δίκτυο Mesh με 
devolo Magic WiFi



Access Point
Steering

Αναβάθμιση δικτύου Mesh: 
Τώρα με Access Point
Steering – σερφάρετε χωρίς 
διακοπές στη σύνδεση, ακόμα 
πιο ομαλά και σε όλους τους 
χώρους. Η τερματική συσκευή 
σας συνδέεται αυτόματα στο 
ισχυρότερο σήμα WiFi. Η 
διαχείριση της σύνδεσης 
γίνεται μέσω των Access 
Point.



Multi-User MIMO

Καλύτερο σήμα χάρη στο 
Multi-User MIMO:
Με την τεχνολογία Multi-User-
MIMO πολλές τερματικές 
συσκευές τροφοδοτούνται 
ταυτόχρονα με το καλύτερο 
δυνατό WiFi – με αυτόν τον 
τρόπο, το Gigabit-Internet 
φτάνει σε όλους, ταυτόχρονα. 

Single-User MIMO Multi-User MIMO

Μέγιστη δυνατότητα WiFi 
για τις τερματικές 
συσκευές διαδοχικά

Μέγιστη δυνατότητα WiFi 
πολλαπλές τερματικές 
συσκευές ταυτόχρονα



Ανανεωμένη 
συσκευασία
Με τη νέα συσκευασία για το 
Magic 2 Wifi next εισάγεται η 
κόκκινη κάρτα και εστιάζουμε 
στο προϊόν και στην 
εφαρμογή. Η διαφοροποίηση 
από το προηγούμενο προϊόν 
γίνεται μέσω της λωρίδας 
"NEW CHIP".

Διαφοροποίηση 
προϊόντοςαπό Magic 2 
WiFi 

Λογότυπο Magic 
στο όνομα 
προϊόντος

Ανάγλυφο 
λογότυπο devolo 

USP προϊόντος

USP εταιρείας 

Ενσωμάτωση 
κόκκινης 
κάρτας

Αναφορά 
στην 
εφαρμογή 
Home 
Network με 
κωδικό QR 

Συμβουλευτική προσέγγιση στην 
επάνω πλευρά. 



Εφαρμογή Home Network της devolo

 Εύκολος Οδηγός εγκατάστασης, βήμα – βήμα. 

 Διαισθητικός έλεγχος του προσαρμογέα devolo, μέσω 
εφαρμογής.

 Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης του προσαρμογέα 
ανά πάσα στιγμή.

 Λειτουργίες όπως γονικός έλεγχος, guest WiFi, κ.α.



devolo
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Retail προϊόντα –> tailor made προϊόντα

Customized WEB UI 

Customized συσκευασία 
και υλικό

Customized λογισμικό

Σύστημα διαχείρισης 
RT-Ο69

Με 20 χρόνια εμπειρίας και 
καταξίωσης η devolo προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή εμπειρία για ισχυρό 

Internet.

Η devolo αναπτύσσει και διαθέτει 
tailored λύσεις για κάθε πρόκληση 

που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι
τηλεπικοινωνιών.



Giga Bridge, για συνδέσεις οπτικών ινών

Giga Bridge
 G.hn Wave-2 MIMO σε coax ή τηλεφωνική 

γρμμή, έως και 200 Mhz
 2 Gbps PHY rate
 1x θύρα Gigabit Ethernet

 740 Mbps symetric Full Duplex
 950 Mbps asymetric Full Duplex

 1x F-connector (SISO)
 1x 4 wire phone line (MIMO) σε RJ-45

Q2/21



Επανατοποθέτηση του HGW ακόμα πιο κοντά στον χρήστη

Κλείνοντας το κενό ανάμεσα στο ONT και στο σαλόνι
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Το Giga Bridge (2) λαμβάνει το BB σήμα και 
το μεταδίδει στο HGW μέσω Ethernet.

Το Giga Bridge (1) μεταδίδει το BB σήμα μέσω 
coax ή καλωδίου τηλεφώνου μέσω της 
υπάρχουσας καλωδίωσης.

Το devolo Giga Bridge (1) συνδέεται στο κουτί
ONT μέσω καλωδίου και λαμβάνει το σήμα 
BB.

Όλες οι συσκευές έχουν πλήρη λήψη και 
ταχύτητα μέσω των θυρών του HGW, DECT 
και WiFi.



Ευχαριστώ!
Μαρία Καπελάκη
Country Manager Greece & Cyprus 
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