
Kingston lanserer trådløs leser med batterilader for Apple og
Android-mobilenheter
2. juli 2013 -- Kingston Digital Europe Co LLP, et tilknyttet selskap til Kingston Technology Company Inc., den uavhengige
verdenslederen innen minneprodukter, annonserte i dag lanseringen av MobileLite Wireless. MobileLite Wireless er den neste
generasjonen av den innovative, bærbare, trådløse lagringsenheten Wi-Drive® som Kingston® lanserte i 2011, for Apple- og
Android-enheter. Den nye leseren er forbedret ved at den streamer filmer, musikk, bilder og dokumenter trådløst fra USB Flash-
stasjoner, microSD (med inkludert adapter) og SD-/SDHC-/SDXC-kort. MobileLite Wireless har også en nødlader når brukerens
telefonbatteri har lite strøm.

• MobileLite-trådløs leser gir ubegrenset tilgang til dine favorittlydfiler, -videofiler, -bilder og -dokumenter fra USB-
minnepenner og SD/SDHC/SDXC-kort
• Lader mobilenheter med innebygd nødlader
• Del data med opp til tre brukere samtidig

Kingstons nye MobileLite Wireless er den optimale følgesvennen som holder tritt med en aktiv livsstil og gir brukerne tilgang til
essensielle, enestående mobile funksjoner til en god pris. Det er så enkelt som å sette inn en USB Flash-stasjon inn i USB-porten,
så kan du raskt se og dele filmer eller vise og dele filer trådløst på mobile enheter. SD-/SDHC-/SDXC-sporet muliggjør rask og
enkel deling av bilder med venner og familie ved å fjerne kortet fra kameraet og sette det direkte inn i MobileLite Wireless. Den
inkluderte adapteren gir samme tilgang og deling for microSD-kort som brukes i mange mobiltelefoner og tablets. 
MobileLite Wireless fungerer også som en nødlader for batteriet, slik at enhetene varer lenger. Ladefunksjonen fungerer også på
de fleste mobiltelefoner, fordi den lader dem via enhetens USB-spor. MobileLite Wireless har et oppladbart batteri som tåler opp til
fem timer kontinuerlig bruk som trådløs leser, og fungerer dermed fint på lange kjøreturer. 
MobileLite Wireless kan streame og dele data med opp til tre brukere samtidig. På samme måte som Wi-Drive, gir den nye enheten samtidige
tilkoblinger til både enhet og ruter via Wi-Fi, slik at man for ekempel kan streame musikk og søke på Internett samtidig. MobileLite Wireless-
appen er nå tilgjengelig for Apple-enheter og snart for Android og Kindle Fire. Støtte for Windows Phone OS, Windows PC og Mac er nært
forestående. 
“Når vi lanserte Wi-Drive, elsket kundene våre tanken på å kunne lagre og dele innhold fra en trådløs enhet, men ønsket flere spor for å koble
til hverdagselementer som USB-er og kort. Vi hørte på dem under hele prosessen,” sa JanTerje Kleiven Bussines Develompment Manager
Kingston i Norge. "MobileLite Wireless er virkelig enkel å bruke, men for å være på den sikre siden har vi laget videoer og til og med en enkel
veiledning når man går inn på appen for første gang. Èn ting folk ofte glemmer er at Kingston tilbyr gratis teknisk støtte. Vi er her for å hjelpe til
med konfigurasjon hvis du trenger det. Jeg tror at når folk prøver dette produktet, kommer de til å anbefale det til sine venner." 

Den funksjonsrike MobileLite Wireless har en foreslått pris på NOK 429,- ink mva. Det er Komplett som er lanseringspartner i
Norge.
En video med en demonstrasjon av MobileLite Wireless er tilgjengelig her. MobileLite Wireless har ett års garanti, gratis teknisk støtte og den
legendariske Kingston-påliteligheten. For mer informasjon kan du gå til http://www.kingston.com/en/. For en full liste over videoer som forklarer
hvor brukervennlig MobileLite Wireless er, kan du gå til vår produkt side.

Kingston feirer nå 25 år i minneindustrien. Selskapet ble grunnlagt 17. oktober i 1987, og har vokst til å bli den største tredjeparts
minneprodusenten i verden. 25-årsjubileumsvideoen finner du her, sammen med mer informasjon, inkludert en tidslinje med Kingstons historie.
I tillegg feirer HyperX-minnet 10-årsjubileum. Den første HyperX-minnemodulen ble lansert i november i 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
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property of their respective titleholders.


