
Kingston lanserar trådlös läsare och batteriladdare för mobila
Apple- och Android-enheter
Kingston Digital Europe Co LLP ett dotterbolag till Kingston Technology Company Inc. som är världsledande inom
minnesprodukter, tillkännagav i dag lanseringen av MobileLite Wireless. MobileLite Wireless är nästa generation av den
innovativa bärbara trådlösa lagringsenheten Wi-Drive®, som Kingston® lanserade 2011 för Apple- och Android-enheter. Den nya
och förbättrade läsaren kan trådlöst strömma filmer, musik, foton och dokument från USB minnen, mikroSD- (med medföljande
adapter) och SD-/SDHC-/SDXC-kort. MobileLite Wireless fungerar även som en nödmobilladdare när batteriet till användarens
mobiltelefon börjar ta slut.

Läsaren MobileLite Wireless ger obegränsad tillgång till ljudfiler, filmklipp, bilder och dokument från USB-minnen och SD-
/SDHC-/SDXC-kort
Laddar mobila enheter med inbyggd nödladdare
Dela data med upp till tre användare samtidigt

Kingstons nya MobileLite Wireless är den ultimata följeslagaren för en aktiv livsstil som ger användare tillgång till ojämförliga mobila
nödvändigheter till ett fantastiskt pris. Det är nu lika enkelt att se och dela filmer och filer trådlöst på mobila enheter som att ansluta ett
USB-minne till datorn. SD-/SDHC-/SDXC-läsaren möjliggör snabb och enkel delning av bilder med vänner och familj genom att
användaren tar ut kortet ur kameran och stoppar in det direkt i MobileLite Wireless. Medföljande adapter ger samma åtkomst och delning
för mikroSD-kort som används i många mobiltelefoner och surfplattor.

MobileLite Wireless fungerar även som en nödmobilladdare för en längre batteritid. Laddningsfunktionen fungerar med de flesta
mobiltelefoner, då de laddas via enhetens USB port. MobileLite Wireless har ett laddningsbart batteri som klarar av upp till fem timmars
kontinuerlig användning som trådlös läsare och passar perfekt på långa bilresor.

MobileLite Wireless tillåter strömning och delning av data med upp till tre användare samtidigt. På samma sätt som Wi-Drive ger den nya
apparaten samtidig uppkoppling till både enhet och router via Wi-Fi så att man, till exempel, kan strömma musik och surfa på nätet på
samma gång. MobileLite Wireless-appen är tillgänglig nu för Apple-enheter och snart för Android och Kindle Fire. Stöd för Windows Phone
OS, Windows PC och Mac väntas inom kort.

”När vi lanserade Wi-Drive älskade våra kunder tanken på att lagra och dela innehåll från en trådlös enhet, men ville ha flera portar för
anslutning av vardagliga saker som USB-minnen och minneskort. Vi lyssnade på dem under hela processen”, säger Mikael Johansson,
Bussiness Development Manager Kingston Sverige. ”MobileLite Wireless är verkligen enkel att använda, men för säkerhets skull skapade
vi videor och till och med en enkel bruksanvisning, som visas första gången användaren öppnar appen. Människor glömmer ofta bort att
Kingston erbjuder gratis teknisk support. Vi hjälper människor med inställningarna vid behov. Jag tror att när användarna provar den här
produkten så kommer de att rekommendera den till sina vänner.”

MobileLite Wireless har många funktioner och har ett rekommenderat cirkapris på 499:-. Den kommer snart att vara tillgänglig hos Dustin
och Webhallen.

En video med en demonstration av MobileLite Wireless är tillgänglig här. 
MobileLite Wireless stöds av en 1-års garanti, kostnadsfri teknisk support och legendarisk Kingston-pålitlighet. För mer information, gå in
på http://www.kingston.com/en/. För en komplett lista över videoklipp som visar hur enkel MobileLite Wireless är att använda, gå in på vår
produktsida.

Kingston firar 25 år inom minnesindustrin. Företaget grundades den 17 oktober 1987 och har utvecklats till världens största
tredjepartsproducent av minnesprodukter. Jubileumsvideon är tillgänglig här, tillsammans med mer information, inklusive en tidslinje över
Kingstons historia. Dessutom firar HyperX-minnet 10 år på marknaden. Den första högpresterande HyperX-minnesmodulen lanserades i
november 2002.

Kingston MobileLite Wireless Features and Specifications:

Inputs for Storage: USB and SD ― reads SD, SDHC, SDXC and microSD (with included adapter)
Dimensions: 124.8mm x 59.9mm x 16.65mm
Weight: 98g
Wireless Network Interface: Wi-Fi 802.11g/n with wireless security (WPA2)
Rechargeable Battery: up to 5 hours of continuous use
Battery: built-in Li-Polymer 1800mAh 3.7v
Local Storage1: wirelessly transfer files to and from the MobileLite Wireless app and the MobileLite Wireless hardware
Camera Roll support1: allows users to move photos from their mobile device to MobileLite Wireless in order to free up space
Cable: USB to micro-USB cable included
Operating Temperature: 0°C to 40°C
Storage Temperature: -10°C to 45°C
Guaranteed one-year warranty, free technical support
Customisable Device Name (SSID): User selectable Wi-Fi priority list when there are multiple APN/Key available
File Support2: MobileLite Wireless can store any file type. Playback and viewing are based on the files supported by the mobile
device



General file format support2:

• Audio: MP3, WAV

• Video3: m4v, mp4 (H. 264 video codec)

• Image: jpg, tiff

• Document: pdf

1 Requires the MobileLite Wireless app.

2 Please check the user guide of your mobile device for a full list of supported files.

3 For Android and Kindle Fire, video support is limited to 2GB.
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Kingston can be found on:

YouTube: http://www.youtube.com/kingstontechmemory

Facebook: http://www.facebook.com/kingstontechnologyeurope

Twitter: http://twitter.com/#!/kingstontech

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/kingston

Flickr: http://www.flickr.com/photos/kingstontechnologyemea/

About Kingston Digital, Inc.

Kingston Digital. (“KDI”) is the Flash memory affiliate of Kingston Technology Company, Inc., the world’s largest independent manufacturer of
memory products. Established in 2008, KDI is headquartered in Fountain Valley, California, USA. For more information, please call
44 (0)1932 738888 or visit www.kingston.com

Kingston and the Kingston logo are registered trademarks of Kingston Technology Corporation. All rights reserved. All other marks may be the
property of their respective titleholders.


