
 
 
 

Buffalo julkistaa ensimmäisen taskukokoisen SSD-asemansa  
MiniStation Thunderbolt™ SSD tarjoaa salamannopeaa tiedonsiirtoa taskukoossa  

 
28.11.2012: Tallennusratkaisuihin ja verkkotuotteisiin erikoistunut Buffalo Technology esittelee 

ensimmäisen taskukoisen SSD-asemansa – MiniStation Thunderbolt SSD:n.  

 

Taskukokoisen aseman lukunopeus on jopa 370MB/s ja kirjoitusnopeus yli 250MB/s – tuplasti 

enemmän kuin millään muulla markkinoilla olevalla Thunderbolt-asemalla. 

 

MiniStation Thunderbolt SSD pitää sisällään sekä Thunderbolt- että USB 3.0 -liitännät ja se on 

myös USB 2.0 yhteensopiva. Thunderbolt-liitäntä mahdollistaa jopa 10GB/s siirtonopeuden, joka 

on kaksi kertaa yhtä nopea kuin USB 3.0 -siirtonopeus. 

 

Mac- ja PC-käyttäjät, pelaajat ja työkäyttäjät pystyvät nyt siirtämään ja pitämään mukana kaikkia 

tarvitsemiaan tiedostoja kätevästi ja nopeasti. Tyylikäs ja kevyt asema on Mac OS X Time Machine 

-yhteensopiva ja toimii myös Windows ympäristössä. 

 

– MiniStation Thunderbolt SSD yhdistää esteettisesti kauniin ulkomuodon ja poikkeuksellisen 

nopean tiedonsiirron. Se on helppo kytkeä moniin erilaisiin laitteisiin ja on täten ideaali 

taskukokoinen tallennuslaite. Kovalevyillä varustetut Thundebolt-asemat kasvattivat 

tallennusasemien siirtonopeuksia, mutta Buffalon SSD-aseman myötä nopeudet ottavat taas uuden 

harppauksen, sanoo Buffalon Pohjois-Euroopan myyntipäällikkö Paul Hudson. 

 

MiniStation Thunderbolt SSD on suunniteltu Mac OS X 10.6 ja sitä uudemmille käyttöjärjestelmille. 

USB 3.0 -tuki on yhteensopiva Mac OS X 10.5 ja sitä uudempien käyttöjärjestelmien kanssa. Laite 

sopii myös Windows 7, Vista ja XP -ympäristöihin. Laitteella on kolmen vuoden takuu. 

 

MiniStation Thunderbolt SSD on saatavilla 128 GB:n (suositushinta 299 €) ja 256 GB:n 

(suositushinta 459 €) versioina.  
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Buffalo Technology 
Buffalo on maailmanlaajuinen innovatiivisten kodin ja pienyritysten langattomien 
verkkotuotteiden sekä tallennus- ja multimediaratkaisujen valmistaja. Yhtiö on Japanin suurin 
kaikkien PC-lisälaitteiden valmistaja ja maailmanlaajuisesti suurin NAS-kuluttajatuotteiden 
valmistaja vuosina 2005, 2006, 2007, 2008, 2009  ja 2010 (In-Stat).   
 
Yhtiön tallennusratkaisut vastaavat sekä yksittäisen käyttäjän että yritysten tarpeisiin 
edullisten NAS-verkkotallennuslaitteiden, ulkoisten massamuistien, multimediatoistimien, ja 
langattomien reitittimien tuotevalikoimalla. Yhdessä ne tarjoavat täydellisen ja integroidun 
ratkaisun toimistoihin ja digitaalisiin koteihin.   
 
Buffalon tuotevalikoimaan kuuluu yrityskäyttöön suunnitellut TeraStation- ja kotikäyttöön 
tarkoitetut LinkStation-verkkotallennusratkaisut. LinkStation-verkkotallennusratkaisut 
auttavat käyttäjää helposti keskittämään tiedostojen, valokuvien ja musiikin säilyttämisen. 
AirStation on helppokäyttöinen yritysten ja kotien käyttöön suunniteltu korkeatehoisten 
langattomien verkkoratkaisujen tuotesarja. Markkinoiden kehittynein AOSS™ (AirStation 
One-Touch Secure System) -teknologia auttaa käyttäjiä rakentamaan langattomat verkkonsa 
helposti ja turvallisesti nappia painamalla.  
 
Buffalon maailmanlaajuiset yhteistyökumppanit, kuten Intel, Broadcom, Nintendo ja 
Microsoft, ovat mahdollistaneet uusien teknologioiden kehittämisen käytännöllisiksi kodin ja 
yritysten työkaluiksi.  Buffalo Technologyn pääkonttori on Japanissa ja sillä on konttoreita 
Englannissa, Ranskassa, Hollannissa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Taiwanissa. Lisätietoja: 
www.buffalotech.com. 
 


