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MiniStation Air – 500 gigaa langatonta tallennustilaa taskussasi 
 

Buffalo esittelee mobiililaitteille suunnitellun tallennusratkaisun. Akulla 
varustettu MiniStation Air toimii sekä WiFin että huippunopean USB 3.0 -
liitännän välityksellä.  
 
Buffalo Technology esittelee uuden MiniStation Airin, joka on täydellinen tallennusratkaisu liikkuvaan 

elämäntapaan. Laitteessa on tehokas litium-akku, jonka avulla sitä voi käyttää myös reissun päällä. 

MiniStationiin voi siirtää ja ladata tiedostoja langattomasti niin autossa, junassa, lentokentällä kuin ulkona 

puistossakin. 

 

Kompaktin kokoinen ulkoinen kovalevy hyödyntää sekä 802.11n-WiFi-tekniikkaa että huippunopeaa USB 3.0 -

liitäntää, joka takaa peräti 5Gbit/s-siirtovauhdin. Se on yhteensopiva Mac OSX:n, Windows 7:n, Androidin (2.3 

ja uudemmat) sekä IOS:n (4.0 ja uudemmat) kanssa. 

 

MiniStation Air hyödyntää tottakai myös WPS- and AOSS-standardeja ja se on varustettu WPA2-tason 

suojauksella turvallista langatonta tiedonsiirtoa varten. Laitteen akku kestää neljä tuntia käyttöä, ja akkua voi 

ladata pistorasiasta tai USB:n kautta. Buffalo tarjoaa laitteelle kolmen vuoden takuun. 

 

- Viime vuonna mobiililaitemarkkinat ylittivät PC-markkinat kokonaismyynnissä. Mobiililaitteita myytiin 550 

miljoonaa kappaletta, kun vastaavasti PC-laitteita myytiin 350 miljoonaa kappaletta. Tästä huolimatta 

mobiililaitteiden tallennusratkaisuvalikoima on ollut varsin suppea. Buffalo esittelee laitteen, joka on täydellinen 

tallennuskumppani niin älypuhelimillesi kuin tabletillesi, toteaa Buffalo Technologyn Pohjoismaiden 

myyntijohtaja Paul Hudson. 

 

MiniStation Airin mobiilisovellus on ladattavissa heti Google Play -sovelluskaupasta sekä Applen App Storesta. 
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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 . 

 

 


