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Buffalo esittelee 16-kertaisella nopeudella 
varustetun Blu-Ray™XL -aseman 

 
Huippunopea uutuusasema tarjoaa erinomaista suorituskykyä 
viihdekäyttöön ja tallennukseen. 
 
Tallennusratkaisuihin ja verkkotuotteisiin erikoistunut Buffalo Technology esittelee 
yhtiön ensimmäisen 16-kertaisella nopeudella varustetun Blu-ray™XL -aseman, joka 
on ihanteellinen Blu-ray-, DVD- ja CD-levyjen polttamiseen. 
 
Laite on helppo asentaa ja se on heti käyttövalmis. Se tarjoaa peräti 5GB/s 
tidonsiirtonopeuden USB 3.0 -liitännällä. Ajoitetut varmuuskopiot on helppo tehdä 
BDXL-tuella varustetuille levyille. Laite tukee levyjäkokoja aina 128 GB:n asti, joihin 
mahtuukin keskiarvolta noin 17 000 kuvaa, tai 1000 minuuttia HD-videota. 
 
Aseman mukana tulee Cyberlink-ohjelmistopaketti, joka tarjoaa tarvittavat työkalut, 
joilla voidaan nauttia Blu-ray-elokuvista sekä polttaa HD- ja 3D-sisältöä. 
  
– Buffalon uusin Blu-Ray XL -asema tarjoaa käyttäjille poikkeuksellisia nopeuksia, 
olipa käyttötarkoituksena sitten viihdekäyttö tai esimerkiksi tiedon varmuuskopiointi. 
Laiteessa on DVD-skaalaustoiminto, jolla elokuvaharrastajat voivat katsoa tavallisia 
DVD-levyjä lähes HD-laatuisena. Lisäksi laitteella voidaan muuntaa tavallinen 2D-
kuva 3D:ksi. Asema polttaa 2-kerroksisen DVD:n seitsemässä minuutissa, mikä 
tekee laitteesta erinomaisen työkalun, Buffalo Technologyn Pohjoismaiden 
myyntipäällikkö Paul Hudson sanoo. 
 
Blu-Ray XL Drive on heti saatavilla ja sen suositushinta on 169€. Laitteessa on 
kahden vuoden takuu. 
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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. 
 
 


