
 
 

Buffalon powerline-uutuudet tekevät sähköverkosta 

nopean kotiverkon 
 

Buffalo PL-05H -verkkosovitin ja WPL-05G300 langaton verkkosovitin korvaavat kodin 
pitkät verkkopiuhat.  
 

17.10.2012 – Buffalo Technology on julkaissut uusia powerline-verkkosovittimia, jotka 
muuttavat olemassa olevan sähköverkon kotiverkoksi ilman erillisiä johtoja. Yksi 
sovitin liitetään modeemin viereiseen pistorasiaan, josta se muodostaa datayhteyden 
mihin tahansa kodin toiseen pistorasiaan, johon on liitetty toinen sovitin.  
 
– Buffalon uudet powerline-tuotteet vastaavat nykyiseen tarpeeseen siirtää tietoa entistä 
nopeammin. Sähköverkkoa käyttäen voidaan dataa siirtää jopa 500 Mb/s nopeudella, 
sanoo Buffalon Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Paul Hudson.  
 
PL-05H on powerline-verkkosovitin, joka poistaa tarpeen vetää pitkiä johtoja asunnon 
poikki. Sovitin muuttaa kodin olemassa olevan sähköverkon kotiverkoksi. Laite pystyy 
jopa 500 Mb/s siirtonopeuteen, joka on 1,89 kertaa nopeampi kuin markkinoilla olevat 
200 Mb/s nopeudella toimivat laitteet. Uudella tekniikalla jopa 3D-elokuvien 
suoratoisto onnistuu ilman nykimistä.  
 
• Tiedonsiirtonopeus jopa 500Mb/s  
• Helppo tapa siirtää tietoa sähköverkon kautta. Kaapelointia tai seinien poraamista ei 
tarvita.  
• Soveltuu erinomaisesti HD-kuvan suoratoistoon, musiikin kuunteluun ja pelaamiseen.  
• Myydään sekä yksittäisenä laitteena että kahden sovittimen pakkauksissa. 
• Suositushinta 49 € kpl, 79€ kahden sovittimen pakkaus. 
 
WPL-05G300 yhdistää powerline-verkkosovitimen ja langattoman 802.11n 
-reitittimen. Laitteella on helppo parantaa langattoman lähiverkon kantamaa esimerkiksi 
omakotitalossa, jossa on useampi kerros tai paksuja kiviseiniä.  
 
• All-in-One-laite, joka tarjoaa powerline-sovittimen, reitittimen ja WiFi-yhteyspisteen 
samassa paketissa. 



• HomePlug AV 500 Mb/s -tekniikka takaa nopean yhteyden. IEEE 802.11n WLAN 
-yhteyden nopeus 300 Mb/s. 
• Helppo tapa siirtää tietoa sähköverkon kautta. Kaapelointia tai seinien poraamista ei 
tarvita.  
• Soveltuu erinomaisesti HD-kuvan suoratoistoon, musiikin kuunteluun ja pelaamiseen. 
• Integroitu WLAN-salaus (WPS) yhdellä napin painalluksella.  
• Myydään sekä yksittäisenä laitteena että kahden sovittimen pakkauksissa. 
• Yhden kosketuksen synkronointi.  
• Suositushinta 69 € kpl, 119€ kahden sovittimen pakkaus. 
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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. 


