Nieuwe verbindingen

De FRITZ!Factor
Vermogen, comfort, veelvoud
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FRITZ! van AVM biedt een unieke combinatie van intelligente hard- en software. Voor hoogwaardige producten met
topprestaties – eenvoudig in het gebruik en voor meer plezier bij de communicatie.
FRITZ! is de perfecte partner voor je thuisnetwerk! Na het uitpakken meteen gebruiksklaar met een indrukwekkende
veelvoud aan functies en veilig vanaf de start. Met FRITZ! zit je veilig voor de toekomst, want nieuwe features
komen naar je toe via eenvoudige updates. Zo blijf je wat innovaties betreft steeds up-to-date.
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FRITZ!Box
Alles voor het snelste thuisnetwerk
De FRITZ!Box is buitengewoon innovatief
en krachtig – voor het snelste thuisnetwerk
aller tijden!
Het volledig duurzame ontwerp zorgt via alle
interfaces voor indrukwekkende prestaties en
topsnelheden. Dankzij doordachte hardware
en de nieuwe Wi-Fi 6-standaard zorgt de
FRITZ!Box in elke situatie voor razendsnelle
gegevensoverdracht.
Voor maximaal comfort en met talloze functies
volgens de nieuwste standaarden.
Bij elke aansluiting!

nl.avm.de/fritzbox
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High-speed Wi-Fi

Maximaal telefooncomfort

Veilig met de FRITZ!Box

Ideaal voor multimedia

Om nog meer plezier te garanderen bij HD-televisie,
gaming en muziek in het thuisnetwerk, maakt de
FRITZ!Box gebruik van de intelligente Mesh Wi-Fi. Alle
FRITZ!-apparaten vormen daarbij één netwerk en je geniet
van maximale Wi-Fi-snelheid tot in de verste hoekjes.

U kunt al uw telefoons op de FRITZ!Box aansluiten.
En onderweg blijft u altijd op de hoogte over oproepen
en spraakberichten. Het antwoordapparaat en de
faxfunctie bieden nét dat beetje extra.

Met FRITZ!Box speel je op veilig! Het allesomvattende
veiligheidsconcept beschermt je communicatie.
Het wordt door ons voortdurend getest en verder
ontwikkeld. Dankzij de gratis updates is een optimale
veiligheid altijd gewaarborgd.

De krachtige USB 3.0-aansluitingen maken van de
FRITZ!Box een ideale multimediacentrale: muziek, foto's
en films zijn overal meteen beschikbaar. Adembenemende
televisie in HD en je lievelingsmuziek wachten nu op jou –
en niet omgekeerd.

Voor alle aansluitingen
DSL, kabel, glasvezel
en LTE
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High-end Wi-Fi
Slimme Wi-Fi met
Multi-User MIMO

Netwerk
Gigabit-LAN en
Gigabit-WAN, USB 3.0

Telefoon
Telefooncentrale met veelzijdige
aansluitmogelijkheden

DECT-basis
Voor 6 draadloze telefoons
incl. antwoordapparaat

FRITZ!OS
Smarthome, mediaserver, NAS,
MyFRITZ! en auto-update
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FRITZ!Box 7590 AX

FRITZ!Box 6690 Cable

Voor elke DSL-aansluiting tot 300 Mbit/s
Wi-Fi 6 tot 2400 + 1200 Mbit/s

Voor kabelaansluitingen met gigabitsnelheden
Wi-Fi 6 tot 4800 + 1200 Mbit/s

Kabel

DSL
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FRITZ!Box 6850 5G

FRITZ!Box 4060

Internet via het mobiele netwerk met 5G, LTE en UMTS/HSPA+
Wi-Fi 5 tot 866 + 400 Mbit/s

Voor internettoegang via glasvezel, DSL of kabel
Wi-Fi 6 tot 2400 + 2400 + 1200 Mbit/s

Mobiele
netwerk
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Glasvezel
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FRITZ!OS
Het genie achter FRITZ!
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Het slimme besturingssysteem van alle
FRITZ!-apparaten biedt talloze functies,
een comfortabele bediening en uitgebreide
beveiliging.

Smart Home
Het slimme thuisnetwerk

FRITZ! maakt de weg vrij voor een slim huis met maximaal comfort.
Licht, warmte en stroom stelt u helemaal naar eigen wens in. Laat
uw apparaten automatisch of volgens een tijdschema schakelen.
Ook het energieverbruik kan worden gemeten.

Streamen en gamen
Met de krachtige Wi-Fi streamt u films
in 4K en beschikt u tegelijkertijd over de
beste setup voor onlinegaming.

Ouderlijk toezicht
Stel eenvoudig vaste tijden in voor
het internetgebruik en blokkeer
websites.

Altijd en overal
De slimme FRITZ!-apparaten kunnen overal worden geschakeld met een FRITZ!-schakelaar, via
FRITZ!App of via FRITZ!Fon – apart of als groep.

Wi-Fi-hotspot
Geef uw gasten toegang tot Wi-Fi. Mobiele
apparaten kunnen eenvoudig en veilig verbinding maken met uw toegang voor gasten.

Updates
FRITZ!OS wordt continu bijgewerkt.
Alle nieuwe functies komen automatisch per update.

Dat gaat ook automatisch
Verwarming, verlichting of stopcontact: het enige wat u hoeft te doen
is voor elk slim apparaat een individueel tijdprofiel aan te maken. De
rest regelt FRITZ! Afzonderlijke apparaten of groepen gaan alleen op
de gewenste tijden aan. Zo bespaart u heel gemakkelijk stroom en
verwarmingskosten.

FRITZ!App – slim verbonden blijven
Ervaar nog meer comfort bij het gebruik
van uw smartphone en tablet.

Informatie en toegang via het internet
MyFRITZ! houdt u op de hoogte over
uw FRITZ!Box en het thuisnetwerk.
Ook online onderweg.

Slim onderweg
Komt u eerder naar huis dan gepland? Dan is het handig om onderweg al
de verwarming aan te zetten. Dat kan met FRITZ!App Smart Home. Maak
eenvoudig via internet verbinding met uw slimme thuisnetwerk. Thuis is
de app een comfortabele afstandsbediening.
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Vergroot je Wi-Fi.
Met Mesh!
Wi-Fi thuis is geweldig! Maar het is niet bepaald geweldig als in sommige
kamers de ontvangst zwakker is. De oplossing in dit geval heet Mesh.
Deze gloednieuwe technologie doet het volgende: meerdere gedistribueerde
apparaten creëren meerdere Wi-Fi-netwerken en combineren deze tot een
enkel netwerk, zoals mazen in een net (in het Engels: mesh). Handig daarbij
is dat het hele Wi-Fi-netwerk daarbij slechts nog één naam en één wachtwoord heeft. Met Mesh geniet je dus heel eenvoudig van maximale snelheid
bij het surfen, afspelen van video's of gamen – naadloos tot in de verste hoekjes van elke kamer. En het goede is: met FRITZ! heb je Mesh alvast in huis!*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een WiFi-netwerk voor alle apparaten, dezelfde naam (SSID) en netwerksleutel
Modulair systeem, gemakkelijk uit te breiden
Verbinding met een druk op de knop
Geoptimaliseerde tv- en videostreaming
Wi-Fi-tijdschakeling
Gemeenschappelijke WiFi-gasttoegang met de FRITZ!Hotspot
Kinderslot per WiFi-apparaat met individuele surftijd
Toegang en besturing ook onderweg
Centrale updates van alle apparaten

nl.avm.de/mesh
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FRITZ!Repeater
Meer Wi-Fi in een fractie van seconden
Meer Wi-Fi overal in het gebouw! FRITZ!Repeater vergroot heel
eenvoudig en efficiënt het bereik van bestaande draadloze
netwerken. Moderne Mesh Wi-Fi technologie zorgt voor stabiele
ontvangst en een hoge bandbreedte. Bijzonder eenvoudig
inrichten met een druk op de knop of via een handige wizard.
Overzichtelijke gebruikersinterface met alle functies –
ook bereikbaar op smartphones, tablets en computers.

nl.avm.de/fritzrepeater

Meer reikwijdte met snelle Wi-Fi
Breidt het draadloze thuisnetwerk
uit voor elke behoefte
Eenvoudige installatie
Eenvoudige en veilige Wi-Fi-inrichting
met een druk op de knop (WPS)
Snelle en optimale positionering
Leds en de FRITZ!WLAN App geven informatie
over de verbindingsstatus en de signaalsterkte
Overal thuis
Compatibel met alle gangbare WiFi-routers
en flexibel bruikbaar
Alle apparaten verbonden
Integreert via de LAN-aansluiting ook apparaten
zonder Wi-Fi in het draadloze netwerk
Meer thuisnetwerk met Mesh Wi-Fi
Meerdere FRITZ!-producten vormen een
intelligent netwerk en zorgen voor optimale Wi-Fi
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FRITZ!Powerline

FRITZ!Fon

Thuisnetwerk aan elke contactdoos

De telefoon voor de FRITZ!Box

De slimme oplossing voor razendsnelle gegevensoverdracht via de
stroomkabel in het gebouw. In een handomdraai wordt elke contactdoos
veranderd in een veilige en snelle netwerkaansluiting. Verbindt op een
bijzonder energie-efficiënte manier de FRITZ!Box, computers, printers,
smart-tv's, hifi-installaties, blu ray-spelers en andere netwerkapparaten.

De perfecte aanvulling voor alle FRITZ!Box-modellen met DECT-basis.
Optimaal comfort en hoge spraakkwaliteit bij het telefoneren via internet
en het vaste net. Bovendien overtuigt de FRITZ!Fon met vele internet- en
andere diensten zoals e-mail, het ontvangen van internetradio en abonneren op newsfeeds en podcasts.

Nieuwe Powerline-adapters kunnen op elk moment eenvoudig en veilig
met een druk op de knop in het thuisnetwerk worden geïntegreerd.

Uniek: met updates kan de draadloze telefoon uiterst eenvoudig worden
uitgebreid met nieuwe functies.

nl.avm.de/fritzpowerline

nl.avm.de/fritzfon

High-speed thuisnetwerk
Razendsnelle gegevensoverdracht tot
1.200 Mbit/s via de stroomkabel

Optimaal beschermd
Versleuteling af fabriek met
AES-128-bit voor maximale veiligheid

Een waar organisatietalent
Overzichtelijk menu, telefoonboeken
en antwoordapparaat, handsfree-functie

HD-telefonie voor optimale klank
Ondersteunt HD-telefonie voor
een natuurlijk en perfect klankbeeld

Stabiele verbindingen
Prioriteitstoekenning aan gegevens en netwerkfilters zorgen voor een optimale gegevensstroom

Optimaal energiemanagement
Automatisch stand-by-bedrijf,
Verbruik van minder dan 1 watt in stand-by

Infotainment à la FRITZ!
E-mails en RSS-feeds lezen, podcasts en internetradio beluisteren – alles direct op de FRITZ!Fon

Nog meer telefoniecomfort
Aankloppen, oproepenlijst, babyfoon, doorschakeling,
wisselgesprek, wekkerfunctie en meer

Voor optimaal entertainment
Ideaal voor internet-tv, gaming en
mediastreaming in het hele gebouw

FRITZ!Powerline met Wi-Fi
Beste ontvangst voor smartphone, tablet en
andere apparaten in het powerline-thuisnetwerk

DECT-Eco – logisch!
Het draadloos vermogen wordt automatisch
gereduceerd in stand-by modus

Bewegingsvrijheid bij het telefoneren
Bereik van tot 300 meter buiten en 40 meter in
gebouwen bij optimale verbindingskwaliteit
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FRITZ!DECT 200 / 210

FRITZ!DECT Repeater 100

De intelligente contactdoos voor
het thuisnetwerk

De veilige DECT-repeater
voor een groter bereik

Slim de stroomtoevoer van aangesloten
apparaten besturen. Heel eenvoudig automatisch
of handmatig schakelen. Via DECT-telefoon. pc,
smartphone of tablet – ook onderweg. Meet het
energieverbruik en de omgevingstemperatuur.

Snel en eenvoudig meer reikwijdte voor
draadloze DECT-telefoongesprekkenen
de comfortdiensten internetradio,
podcasts en RSS. Alle gegevens
zijn in combinatie met de FRITZ!Box
vanaf het begin betrouwbaar
beveiligd.

nl.avm.de/fritzdect

nl.avm.de/fritzdect

Geschikt voor buiten
FRITZ!DECT 210 met
spatwaterbescherming
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Smarthome-comfort
Intelligent schakelen en het energieverbruik
meten en registreren

In een handomdraai klaar
Snelle en eenvoudige installatie
met een druk op de knop

Slim combineren
Meerdere repeaters aanmelden voor
meer reikwijdte in alle richtingen
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FRITZ!DECT 440

FRITZ!DECT 500

De viervoudige schakelaar voor
meer gemak in een slim huis

De ledlamp met slimme
bediening

Schakelt tot wel 12 FRITZ!-smarthome-apparaten
of -groepen. Of het nu gaat om slimme stopcontacten,
radiatorthermostaten of dimbare lampen –
FRITZ!DECT 440 is dé handige afstandsbediening.
Flexibel of met magnetische wandhouder te gebruiken.

Perfect licht voor elke situatie De helderheid is dimbaar
en de kleur kan worden veranderd – er zijn oneindig veel
mogelijkheden. Met een volledig kleurenspectrum en
automatisch in- en uitschakelen.

Automatische updates
bevatten regelmatig
nieuwe functies.

Gemakkelijk te bedienen:
met de smarthome-schakelaar
FRITZ!DECT 440, een FRITZ!Fon,
op de computer of met de app
FRITZ!App Smart Home.

nl.avm.de/fritzdect

nl.avm.de/fritzdect

Slim schakelen
Slim schakelen van afzonderlijke of
groepen met FRITZ!-apparaten

Flexibel bedienbaar
Met FRITZ!DECT 440, FRITZ!App,
FRITZ!Fon of op de pc

Gemakkelijk en flexibel
Kan met een wandhouder aan de muur worden gemonteerd
of flexibel overal in huis worden meegenomen

Gemakkelijk in te stellen
Snelle en gemakkelijke configuratie in
de gebruikersinterface van de FRITZ!Box
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FRITZ!App
Het thuisnetwerk mobiel

Met de gratis FRITZ!Apps
ervaart u nog meer gemak met
de smartphone en tablet in het
thuisnetwerk. U hebt steeds het
overzicht en bent ook onderweg
met uw FRITZ!Box verbonden.

MyFRITZ!App
Met MyFRITZ!App stuurt u uw smarthomeapparaten
thuis en onderweg aan. Ook hebt u toegang tot gegevens in het thuisnetwerk en wordt u geïnformeerd
over ingesproken berichten op het antwoordapparaat
en gemiste oproepen. Zo bent u flexibel en blijft u altijd
op de hoogte.

FRITZ!App WLAN
Verbind uw smartphone of tablet heel eenvoudig met de
FRITZ!Box. FRITZ!App WLAN helpt u bij het kiezen van
de juiste locatie voor uw FRITZ!Repeater. En als u gasten
toegang tot Wi-Fi wilt geven, genereert de app een QRcode met de toegangsgegevens voor het netwerk voor
gasten.

nl.avm.de/fritzapp
FRITZ!App Smart Home

FRITZ!App Fon
Maak via Wi-Fi verbinding met de FRITZ!Box
en bel met uw smartphone via het vaste net.
Handig: FRITZ!App Fon ondersteunt bluetoothheadsets, zodat u tijdens het bellen de handen
vrij hebt. HD-telefonie zorgt tijdens het gesprek
voor een natuurlijk geluid.
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Thuis of onderweg: FRITZ!App Smart Home is de ideale afstandsbediening voor uw smarthome. Schakel de
lamp in de woonkamer uit of doe de verwarming in de
keuken aan – ook als u helemaal niet thuis bent. Eén
klik in de app is voldoende.
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FRITZ!App TV
In combinatie met een FRITZ!Box Cable toont FRITZ!App
TV uw Free-TV-programma’s op de smartphone of tablet.
De programma’s worden via Wi-Fi over de hele woning
verdeeld. Zo kunt u ook in de keuken of in de slaapkamer
uw favoriete serie volgen.
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nl.avm.de/service
Ondersteuning

Handboeken

Downloads

Ons supportteam helpt je bij
alle technische vragen over je
FRITZ!-product. Wij antwoorden
binnen één werkdag per
e-mail.

Heb je vragen over de
bediening van je FRITZ!Box?
In het handboek vind je
concrete stap-voor-staphandleidingen en diverse tips.

Rust je FRITZ!-producten uit
met de nieuwste features.
De gratis updates vind je in
ons downloadgedeelte.

Advies

Vrije modemkeuze

Heb je vragen voor de aankoop
van een FRITZ!-product?
Ons competente verkoopsteam
helpt je graag bij je beslissing.

De FRITZ!Box kun je flexibel op
elke aansluiting gebruiken. Hier
vind je informatie over de verschillende aansluitingen en providers.

Service en informatie ook op
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