
 Δελτίο Τύπου 

Περισσότερη διασκέδαση με τα PS5® και Xbox®: 
βελτιώστε την σύνδεση στο Internet 
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021 – Οι νέες γενιές των Sony® PlayStation και Microsoft® Xbox είναι όλο 
και πιο κοντά στην Ελλάδα και κάποιοι ήδη έχουν αρχίσει τις προ-παραγγελίες ενώ άλλοι μπορεί να 
τις έχουν ήδη προμηθευτεί. Το βασικό πλεονέκτημα των παιχνιδομηχανών σε σχέση με τα gaming 
PC είναι ένα: Δεν απαιτούνται λεπτομερείς ρυθμίσεις και μεγαλύτερες διαμορφώσεις για το ιδανικό 
gaming. Αντίθετα, αν έχεις μια παιχνιδομηχανή μπορείς να αρχίσεις κατευθείαν το παιχνίδι. Παρόλα 
αυτά, πάντα υπάρχουν επιλογές για βελτιστοποίηση. Ειδικά όταν πρόκειται να ασχοληθούμε και με 
online gaming που είναι ακόμα πιο διασκεδαστικό! 

Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει: 
• Το οικιακό δίκτυο χαλάει τη διασκέδαση 
• Είναι επαρκής η online σύνδεση; 
• Το πρόβλημα: Οι τοίχοι 
• Η λύση: Powerline 
• Η devolo σώζει το gaming 
• Τα προϊόντα της σειράς devolo Magic 

Το οικιακό δίκτυο «χαλάει» τη διασκέδαση 
Ο ενθουσιασμός είναι τεράστιος όταν κάποιος αποκτά μια νέα κονσόλα παιχνιδιών. Δυστυχώς, ένα 
ανεπαρκές οικιακό δίκτυο είναι συχνά πολύ ενοχλητικό για την πλήρη απόλαυση. Όταν οι λήψεις παιχνιδιών 
αποθηκεύονται αργά στο σκληρό δίσκο της κονσόλας, η σύνδεση του διακομιστή σταματάει κατά τη διάρκεια 
ενός αγαπημένου διαδικτυακού παιχνιδιού ή ανταλλάσσονται θόρυβοι αντί για λέξεις κατά τη διάρκεια μιας 
φωνητικής συνομιλίας με φίλους, ακόμη και το υπερσύγχρονο hardware σταματάει να έχει πλάκα. Σε πολλές 
περιπτώσεις δεν φταίει η κονσόλα. Αντιθέτως, το πρόβλημα μπορεί συχνά να βρεθεί στο υπόγειο, στον 
διάδρομο, στην είσοδο ή οπουδήποτε βρίσκεται το router. Αυτό συμβαίνει επειδή το router δεν μπορεί να 
διαχειριστεί όλα τα δεδομένα όταν αυξάνεται ο αριθμός των δεκτών WiFi. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι εάν 
το router απέχει πολύ από το δωμάτιο που παίζετε, το Internet υψηλής ταχύτητας που έχετε είναι συχνά 
εξαιρετικά αργό όταν φτάνει στην κονσόλα. 

Είναι επαρκής η online σύνδεση; 
Όταν υπάρχουν προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να ελέγξει εάν η 
σύνδεση του είναι πραγματικά επαρκής για το σύγχρονο gaming. Τα καλά νέα: οι βασικές απαιτήσεις για 
«καθαρό» gaming δεν είναι τόσο υψηλές. Μια σύνδεση με ρυθμό δεδομένων στα 16 Mbps επιτρέπει ομαλό 
online gaming σε συνδυασμό με φωνητική συνομιλία με τους συμπαίκτες. Ωστόσο, υπάρχουν δύο 
παράγοντες που μπορεί να σας περιορίσουν: 
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• Το οικιακό δίκτυο χρησιμοποιείται πιθανώς από περισσότερες συσκευές, εκτός από την κονσόλα. 
• Οι λήψεις παιχνιδιών ή ενημερώσεων επωφελούνται από περισσότερο bandwidth. 

 
Συνιστάται, συνεπώς, σύνδεση με τουλάχιστον 50 Mbps και ιδιαίτερα για νοικοκυριά όπου, παράλληλα με το 
παιχνίδι, το πρόγραμμα ψυχαγωγίας της οικογένειας περιλαμβάνει και streaming βίντεο για παράδειγμα. 

Το πρόβλημα: Οι τοίχοι 
Εάν η online σύνδεση δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, παρά την καλή γραμμή Internet για την 
κονσόλα, υπάρχουν κυρίως δύο λόγοι γιατί συμβαίνει αυτό: υπερβολική φυσική απόσταση από το router και 
παρεμβαλόμενοι τοίχοι. Το τελευταίο θέτει ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, οι τοίχοι αποδυναμώνουν το σήμα 
του WiFi και καθιστούν επίσης δύσκολη την τοποθέτηση καλωδίων δικτύου Ethernet. Ειδικά με τις συμβάσεις 
ενοικίασης, είναι δύσκολο να πάρετε άδεια για να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στο χώρο, για να μην 
μιλήσουμε για το κόστος που θα θέλει μια εγκατάσταση από την αρχή. Επιπλέον, τα καλώδια δικτύου 
Ethernet σπάνια μπορούν να τοποθετηθούν κομψά μέσα σε ένα σπίτι. Στην πραγματικότητα, συχνά 
αποτελούν κίνδυνο για πτώση μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι κρίμα, επειδή η σύνδεση στο διαδίκτυο με καλώδιο 
θεωρείται ως η καλύτερη επιλογή για πολλούς λάτρεις του gaming. 
 
Η προφανής συμβιβαστική λύση είναι να συνδέσετε την κονσόλα μέσω WiFi με την υποστήριξη ενός 
repeater. Σε πολλές περιπτώσεις μια τέτοια διαμόρφωση επιτρέπει μια σύνδεση που είναι επαρκής για 
gaming. Ωστόσο, ένα repeater, είναι επιρρεπές σε παρεμβολές, μικρές δυσλειτουργίες και υψηλότερο ping. 

Η λύση: Powerline 
Ευτυχώς, υπάρχει μια απλή λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Η σύγχρονη τεχνολογία Powerline 
παρακάμπτει τους τοίχους που παρεμβαίνουν, βελτιώνει το ping και κάνει το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό. 
Αυτό οφείλεται στην τεχνολογία των Powerline που χρησιμοποιεί την υπάρχουσα καλωδίωση του ρεύματος 
ως δρόμο ταχείας κυκλοφορίας για τα δεδομένα. Ευέλικτοι προσαρμογείς, που μετατρέπουν κάθε πρίζα σε 
σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο, είναι το μόνο πράγμα που απαιτείται για να λυθεί το πρόβλημα. Ένας 
προσαρμογέας συνδέεται απευθείας με το router και τροφοδοτεί το σήμα Internet μέσα στην ηλεκτρική 
καλωδίωση. Πρόσθετοι προσαρμογείς μπορούν στη συνέχεια να τοποθετηθούν σε πρίζες σε όλο το σπίτι και 
να μετατραπούν νέα σημεία πρόσβασης στο Internet. Έτσι θα έχετε σταθερή, ισχυρή και «καλωδιωμένη» 
σύνδεση με τεχνολογία Powerline και ταχύτητες έως και 2.400 Mbps. 

Η devolo «σώζει» το gaming 
Η Γερμανική εταιρία devolo είναι πρωτοπόρος και οδηγός καινοτομίας στην τεχνολογία των Powerline. Οι 
ειδικοί του δικτύου από το Aachen εξασφαλίζουν καλύτερες συνδέσεις από το 2002 και τώρα προσφέρουν, 
μέσω της σειράς προϊόντων devolo Magic, κάτι παραπάνω από επαρκές για τις σύγχρονες κονσόλες 
gaming. Έτσι, ο χώρος σας μπορεί να είναι μόνιμα συνδεδεμένος ακόμα κι αν βρίσκεται πολύ μακριά από το 
router. Ένα άλλο πλεονέκτημα ενός οικιακού δικτύου devolo, είναι ο έξυπνος έλεγχος της μεταφοράς των 
δεδομένων που δίνει προτεραιότητα στις συσκευές που το χρειάζονται σε πραγματικό χρόνο. 
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Όλοι οι προσαρμογείς της σειράς devolo Magic προσφέρουν το πιο προηγμένο σύστημα mesh WiFi και έτσι 
όλα τα σημεία πρόσβασης μέσα στο σπίτι θα παρέχουν την ιδανική σύνδεση σε όλες τις συσκευές. 

Τα προϊόντα της σειράς devolo Magic 
Το devolo Magic 2 LAN triple είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον προϊόν για τους gamers αφού ένας 
προσαρμογέας έχει τρεις θύρες Gigabit LAN για ενσύρματη σύνδεση και είναι η ιδανική λύση για τη «γωνιά 
της ψυχαγωγίας». Διατίθεται είτε ως μονάδα στα €79.90 είτε ως starter kit, με δύο προσαρμογείς, στα 
€139.90. Για όσους θέλουν άριστη τεχνολογία Powerline και το πιο εξελιγμένο mesh WiFi, η λύση βρίσκεται 
στο devolo Mesh WiFi 2. Με δύο ενσωματωμένες θύρες Gigabit LAN, αυτοί οι προσαρμογείς εγγυούνται 
σταθερή και ισχυρή  σύνδεση WiFi με τεχνολογία multi-user MIMO για ταυτόχρονη υποστήριξη πολλών 
συσκευών. Το devolo Mesh WiFi 2 είναι διαθέσιμο ως starter kit με δύο προσαρμογείς στα €249.90 και ως 
multiroom kit με τρεις προσαρμογείς στα €369.90. Μια ακόμα αξιόπιστη λύση είναι το devolo Magic 1 WiFi το 
οποίο είναι ιδανικό για ψυχαγωγία σε έναν συμπαγή σχεδιασμό και ταχύτητες έως 1.200 Mbps. Είναι 
διαθέσιμο ως μονάδα στα €99.90, ως starter kit με δύο προσαρμογείς στα €149.90 και ως multiroom kit με 
τρεις προσαρμογείς στα €239.90. 
 
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Όλα τα προϊόντα devolo Magic και Mesh είναι συμβατά μεταξύ τους και 
έτσι μπορείτε δημιουργήσετε το ιδανικό οικιακό δίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Η devolo παρέχει 
εγγύηση κατασκευαστή τριών ετών για τις συσκευές της. Σε περίπτωση βλάβης εντός της εγγύησης γίνεται 
άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται Δε-Πα από 09:00 έως 17:00, στα 
ελληνικά, στο τηλ. +302221084387 με χρέωση αστικής κλήσης από σταθερό τηλέφωνο. Η τιμή 
διαφοροποιείται για κλήσεις από το εξωτερικό. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για να έχετε ένα τέλειο οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε το www.devolo.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Γραφείο Τύπου 
Red Communications 
Αλέξανδρος Μοραγλής 
Λ. Αμαρουσίου 14, Νέο Ηράκλειο 
Τηλ.: +30 210 62 62 100 
E-mail: info@red-comm.gr 

 
Κεντρικά γραφεία 
devolo Greece 
Μαρία Καπελάκη 
Συγγρού 236, Καλλιθέα 
Τηλ.: +30 22210 84387 
E-mail: maria.kapelaki@devolo.gr 

 
devolo AG 
Marcel Schüll 
Charlottenburger Allee 67 
52068 Aachen, Germany 
Phone: +49 241 18279-514 
marcel.schuell@devolo.de 

Σχετικά με την devolo 
Η devolo κάνει το σπίτι και τις πρίζες πιο έξυπνα και εμπνέει τους καταναλωτές καθώς και τις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου. Οι λύσεις οικιακής δικτύωσης devolo προσφέρουν Internet υψηλής 
ταχύτητας και τέλειο Mesh WiFi σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρικής καλωδίωσης. 
Επιπλέον, στον επαγγελματικό κλάδο, η devolo κάνει το όραμα του ολοκληρωμένου Internet of Things, πραγματικότητα. 
Είτε εργάζεστε σε βιομηχανικά έργα είτε στον μεταβαλλόμενο κλάδο της ενέργειας, όπου απαιτούνται ασφαλείς 

http://www.devolo.gr/
mailto:info@red-comm.gr
mailto:maria.kapelaki@devolo.gr
mailto:marcel.schuell@devolo.de
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επικοινωνίες και δεδομένα υψηλής απόδοσης, όλοι οι επαγγελματίες βασίζονται στην devolo. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 
2002 και εκπροσωπείται σε 19 χώρες με τις δικές της θυγατρικές και συνεργάτες. 
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