
 
 
 

 
 
 

 
 

Buffalon uusi DriveStation tuo tilaa viihteelle 
 

Buffalo esittelee uuden tallennuslaitteen, joka on optimoitu Panasonicin 

videokameroille, Viera-televisioille ja Blu-ray-soittimille. 

 

 
München, 19. Maaliskuuta 2013 – Buffalo Technologyn uusi 

DriveStation HD-AVSU3 -tallennuslaite todistaa, kuinka 

helposti tallennustilaa voidaan laajentaa. Laite on optimoitu 

lukuisiin Panasonicin tuotteisiin, kuten videokameroihin, 

Viera-taulutelevisioihin sekä Blu-ray-soittimiin. Buffalo 

Technology ja Panasonic ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 

2010 lähtien, jotta kodin viihde-elektroniikassa saataisiin 

nauttia entistä paremmista tallennusratkaisuista. 

 

Huikeasti muistitilaa tyylillä 

Tämä ulkoinen kiintolevy ei ole pelkästään tilava. DriveStation HD-AVSU3 -malli 

sisältää myös USB 3.0 -liitännän, joka takaa huippunopeuden. Lukuisat Panasonicin 

tuotteet tukevat jo tätä liitäntää. Uuden DriveStation HD-AVSU3 -kiintolevyn ansiosta 

mitkä tahansa tallenteet voidaan siirtää laitteelle saman tien, mikä vapauttaa tilaa 

videokameran, TV:n tai Blu-ray-soittimen muistista. Kiintolevy sisältää todella nopean 

USB 3.0 -liitännän, joka toimii sekä Windows- että Mac-tietokoneilla. Buffalo 

Technologyn DriveStation on tehokas, kohtuuhintainen ja käyttäjäystävällinen USB-

tallennuslaite. Kiitos USB-liitännän kaikki Panasonicin videokamerat kuten myös Viera-

televisiot voidaan yhdistää Buffalon kiintolevyyn. Kiintolevy toimii kuten ulkoinen 

kovalevy tehostaen laitteen muistia jopa yhden tai kaksi teratavua. 

 

Todella hiljainen HD-AVSU3-kiintolevy on hienovarainen, mutta voimakas kumppani. 

Viimeistellyn muotoilunsa ansiosta se sopii kotiin kuin kotiin. Tyylikäs, musta ja 

kiiltäväpintainen laite sopii mihin tahansa sisustukseen. Laitteen mukana tulee kaksi 

metriä pitkä USB 3.0 -kaapeli, sekä liitäntäjohto Panasonicin videokameroihin. 

 



 
 
 

 
 
 
– Panasonic ja Buffalo ovat japanilaisia yrityksiä, jotka uskovat korkealaatuisiin 

tuotteisiin. Varmistaakseen parhaan käyttäjäkokemuksen Buffalo Technologyn uusi 

DriveStation kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Panasonicin teknisen kehitysosaston 

kanssa. Asiakkaamme saavat nyt tilaisuuden nauttia viihteen tallentamisesta ja 

katselusta napin painalluksella", Buffalo Technologyn Pohjoismaiden 

myyntipäällikkö Paul Hudson sanoo. 

 

– Buffalon uusi DriveStation toimii saumattomasti yhteen Viera-televisioiden USB-

tallennustoiminnon kanssa. Tämän ansiosta asiakkaamme pääsevät nauttimaan 

uusista Plasma- ja LED-TV-elämyksistä. Uuden luotettavan ratkaisun ansiosta he voivat 

vain kytkeä kiintolevyn televisioon ja keskittyä nauttimaan katselukokemuksesta, toteaa 

Panasonicin TV-tuotteiden Euroopan markkinointipäällikkö Markus Wagenseil. 

 

Hinta ja saatavuus 

HD-AVSU3-kiintolevy sisältää kahden vuoden takuun. Se on saatavana sekä yhden 

että kahden teratavun kapasiteetilla varustettuna. Suositushinta n. 99€ (1 TB:n malli) / 

129€ (2 TB:n malli) 

 

Uusi DriveStation HD-AVSU3 on optimoitu toimimaan seuraavien Panasonicin 

tuotteiden kanssa: 

 
 

Videokamerat HC-X920M,HC-X920,HC-X929,HC-X910 
HC-V720M,HC-V720,HC-V727,HC-V710 
HC-V520M,HC-V520,HC-V510,    
HC-V210M,HC-V210,HC-V201 

 
Televisiot ZT60, VT60, GT60, WT60, DT60, FT60 

 
Blu-ray-soittimet DMR-BWT720, DMR-PWT520, DMR-PWT420, 

DMR-HW220, DMR-HW120 
 

 

 
Lehdistöasiat: 
buffalopr@osg.fi 
OS/G Viestintä, Simo Arvo, +358 40 132 5682, simo.arvo@osg.fi 
Buffalo Technology Suomi Facebook 
http://www.buffalotech.com 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
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 kuuluvat 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. 
 


