A tecnologia que resolve o problema de WIFI da sua casa
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Em apenas duas semanas, milhares de casas basileiras foram equipadas com este
repetidor Wi-Fi, que aumenta o alcance do sinal e oferece rede sem fio em todos os
cantos da casa.
Assunto em alta em inúmeros blogs, o repetidor Plug&surf já é o mais mencionado
nos tópicos "como ampliar o alcance de sua rede Wi-Fi".
Por conta disso, muitos brasileiros testaram e aprovaram sua eficácia.
casa.

Entenda como funciona este repetidor de sinal e qual é a melhor opção para a sua
Tudo o que você precisa saber sobre o aparelho:

Este repetidor Wi-Fi, serve para repetir o sinal sem fio de uma
rede doméstica.
A ideia é simples: o repetidor recebe o sinal gerado pelo roteador
ou modem utilizado para ligar à Internet de uma rede existente, e o
amplifica, fazendo com que a rede alcance uma área maior do que
aquela que seria possível sem o uso do aparelho.
Basicamente, o repetidor é uma solução interessante para quem
precisa ampliar a área de cobertura do sinal Wi-Fi, seja a sua casa
espaçosa ou não.

A nova tecnologia que amplia a rede Wifi
revoluciona o mundo tecnológico
O sistema Wifi revolucionou a comunicação ao possibilitar que sinais
fossem transmitidos de um local para outro pelo ar, e a maneira como a
população mundial se comunica hoje.
Tudo interconectado, em tempo real, em qualquer lugar e a qualquer
momento, essa tecnologia mudou para sempre a forma como nos relacionamos.
Para torná-lo mais eficiente, este sistema sofreu muitas mudanças desde
a sua criação.
Mais poderosa, mais rápida, mais fácil de instalar, esta tecnologia ainda
conhece algumas fraquezas hoje.
Download muito lento, conexão ruim, área não coberta por Wifi etc, fazem
parte das falhas do sistema, e muitoas até então, sem solução.
Somente fornecedores poderiam impulsionar, o que acaba custando muito
caro.
Esses problemas tecnológicos são agora coisa do passado, graças à
nova tecnologia de repetidores Wi-Fi que acaba de ser divulgada ao público em
geral, seduzida por sua eficiência.
Como um plug, este dispositivo permite estender a cobertura de uma rede
Wi-Fi.
O repetidor se conecta a uma rede existente (a de um modem de Internet
ou a um roteador) para amplificá-lo, estendendo sua recepção a áreas não
cobertas pelo sinal original.
Leornado, fundador da marca Plug & Surf, explica:
"Durante anos, provedores de internet se beneficiavam cobrando
por tudo e por qualquer coisa.

Queríamos oferecer uma alternativa confiável e eficaz para os
brasileiros, para que eles pudessem gastar menos e desfrutar de uma rede WiFi em todos os lugares em casa na velocidade da luz."
Plug&Surf revolucionou o meLeornado, fundador da marca Plug & Surf,
explica: "Durante anos, provedores de internet se beneficiavam cobrando por
tudo e por qualquer coisa.
Queríamos oferecer uma alternativa confiável e eficaz para os brasileiros,
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oportunidade de desfrutar de uma rede doméstica em 100% da superfície de
sua casa.

Plug&Surf, o repetidorWifi (ultra performance)
Plug & Surf se conecta ao setor para capturar a rede Wi-Fi do modem ou
roteador.
Ele, então, repete o sinal, aumentando o seu alcance.
É ideal quando o sinal é fraco em alguns cômodos da casa permitindo
dobrar a área coberta pelo modem ou roteador.
Com o Plug & Surf, o tempo de download é reduzido ao mínimo para
visualização de vídeos em tempo real.

Para usar o Plug & Surf, basta conectar o amplificador a uma tomada
elétrica.
Em seguida, ele se conectará automaticamente ao Wifi.
Uma vez conectado, o Plug & Surf emite um sinal que indica que o
usuário pode navegar novamente e sem ter que esperar o download.
Paulo Telles, diretor de marketing da Plug & Surf explica:
"Os hábitos mudaram!
Ao contrário de antes, a Web é consumida hoje, não somente na
sala de estar, mas também em todas as outras divisões da casa, e até mesmo
no banheiro.
No entanto, o alcance limitado do sinal WIFI dos modens e roteadores
nem sempre permite uma boa recepção em todos os cantos da casa.
E é por isso que desenvolvemos o Plug & Surf para resolver o problema
de conectividade das casas."
Em conclusão Plug & Surf:
• Repete o sinal da rede Wi-Fi.
• Expande a área de cobertura Wifi.
• Aumenta a velocidade da Internet.
• fácil de instalar.
• Universal
• Discreto.
• Ideal para poupar dinheiro.
• Compatível com todos os provedores de serviços da Internet.

Aprovado por quem usa:
Desde o seu lançamento, o Plug & Surf tem uma taxa de satisfação de
99%.
Números que excedem em muito os de provedores de Internet e cabos
Ethernet, por duas semanas.

"Adoro jogar videogames, mas no meu quarto eu não tinha Wifi antes.
Agora com o Plug & Surf, posso jogar aonde eu quiser ", diz Diego, de São Paulo.

"Meu filho gosta de jogar no celular, mas sempre que ia para certos lugares na
casa, como a cozinha e escritório, era um desespero porque a internet caía ou a conexão
ficava muito lenta.
Agora acabou! Ele joga em todos os cômodos, sem reclamar! ", diz Sarah do Rio
de Janeiro.

"Sou freelancer e trabalho de casa.
Uma boa conexão é essencial! Com Plug & Surf, tenho certeza de estar
bem conectada.
É perfeito!
"Explica Mariana, de Alagoas.
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