
Kingston Digital julkaisee uuden sukupolven langattoman
lukijan/akkulaturin Apple- ja Android-mobiililaitteille

Langaton MobileLite-lukija mahdollistaa rajattoman pääsyn muistitikuille ja SD/SDHC/SDXC-korteille tallennettuihin suosikki
audiotiedostoihisi, videoihisi, kuviisi ja asiakirjoihisi
Lataa mobiililaitteet sisäänrakennetun laturin avulla
Suora Ethernet –liitäntä mahdollistaa internet yhteyden sekä siltakytkennän.
3G -mokkulatuki

Maailman muistituotemarkkinoiden itsenäisen markkinajohtajan Kingston Technology Company Inc.:n tytäryhtiö Kingston Digital Europe Co
LLP on tänään julkaissut MobileLite Wireless G2 –langattoman laitteen, jonka toimitukset alkavat kesäkuun aikana. MobileLite Wireless G2
mahdollistaa älypuhelin- ja tablettikäyttäjien laajentaa muistikapasiteettia ja jakaa dataa useille käyttäjille. Lisäksi kevytrakenteinen MobileLite
Wireless G2 on varustettu 4640 mAh:n 3.8voltin akulla, jolla voit pidentää muiden laitteiden käyttöaikaa. Laitteen USB –portissa on 3G -
mokkulatuki. 

Käyttäjä voi langattomasti siirtää kuvia, elokuvia tai musiikkia USB –muistille tai muistikortille, jolloin puhelimesta tai tabletista ei tarvitse
vapauttaa muistikapasiteettia. Se on täydellinen tuote viihdekäyttöön sekä matkustaessa, sillä kuvat, videot, musiikkikappaleet, ja dokumentit
voidaan jakaa sekä käyttää usean käyttäjän toimesta samaan aikaan. Lisäksi kuvat ja videot on mahdollista lähettää suoraan sosiaalisen
median sovelluksiin tietokonetta käyttämättä.

MobileLite Wireless sovellus tulee olemaan saatavilla Google Play (Android), Apple App store ja Amazon store (Kindle, Kindle Fire)
kauppapaikoissa.

On-the-go -ominaisuutta käyttävät tulevat pitämään suuresti MobileLite Wireless G2 tehokkaasta akkukapasiteetista ja Ethernet –valmius
ominaisuudesta. Täyteen ladatulla akulla voi ladata useimmat älypuhelimet jopa kahdesti1. Laite tukee suoraa yhteyttä 3G –mokkulasta, joka
takaa käyttäjälle katkeamattoman yhteyden. Laitteessa on myös Ethernet liitännälle tuki vaikkakin se palvelee myös reititintä tai jaettua (NAS)
verkkolevyä.

“MobileLite Wireless G2 on suurenmoinen laite jakamaan kuvia, elokuvia, musiikkikappaleita ja tiedostoja langattomasti kavereiden ja perheen
kesken,” kertoo Andrew Ewing, Flash memory business manager, Kingston®. “Olemme lisänneet akun kapasiteetin keston 13 tunnin jatkuvaan
käyttöön, ja se toimii täydellisesti pitäen älypuhelimen tai tabletin ladattuna tai pitäen lapset viihdytettyinä pitkien matkojen ajan.”

MobileLite Wireless G2 myönnetään kahden vuoden takuu sekä Kingstonin legendaarinen luotettavuus.

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.kingston.com.

Kingston MobileLite Wireless G2 Features and Specifications:

Unload content to a card or USB drive
Send pictures to your favorite social media platform
Stream different content to multiple devices at once
Charges your smartphone up to 2 times from a full G2 battery1
Supports SD/SDHC/SDXC and microSD/SDHC/SDXC
Supports standard USB drives
Includes 3G dongle support for direct connections2
Features Ethernet port for broadband Internet on the go
Inputs for Storage: USB and SD — reads SD, SDHC, SDXC and microSD/microSDHC/microSDXC (with included adapter)
Supported File Systems: FAT, FAT32, NTFS, exFAT
Dimensions: 129.14mm x 79.09mm x 19.28mm
Weight: 171g
Wireless Network Interface: Wi-Fi 802.11g/n with wireless security (WPA2)
WLAN Ethernet Port to function as a mobile router
Rechargeable Battery: Up to 13 hours of continuous use; built-in Li-ion 4640 mAh 3.8v battery
Local Storage3: Wirelessly transfer files to and from the MobileLite Wireless app and the MobileLite Wireless hardware
Camera Roll Support3: 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 – 40°C
Storage Temperature: -10 – 45°C
Guaranteed: two-year warranty, free technical support
Customizable Device Name: (SSID) User selectable Wi-Fi priority list when there are multiple APN/Key available
File Support4:  MobileLite Wireless can store any file type. Playback and viewing are based on the files supported by the mobile
device.
General File Format Support4:

§  Audio: MP3, WAV
§  Video5: m4V, mp4 (H. 264 video codec)
§  Image: jpg, tif
§  Document: pdf

1 Based on internal testing using iPhone 5.  Battery life varies depending upon the usage and user application functions. Battery is not replaceable.
2 3G service from the carrier required. 3G Dongle support may be limited by carrier.
3 Requires the MobileLite Wireless app.
4 Please check the user guide of your mobile device for a full list of supported files.
5 For Android and Kindle Fire, video support is limited to 2GB.



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, Inc. (“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.
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