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SPORO ILO ZA JAVNOST                         ZA TAKOJŠNJO OBJAVO!

Z Buffalom do hitrega prenosa podatkov

TRZIN, 13.5.2009 PC H.AND, pooblaš eni uvoznik in zastopnik izdelkov podjetja
Buffalo Technology, je predstavil novo brezži no rešitev Buffalo WZR-HP-G300NH,
zasnovano za omrežja doma ih uporabnikov, ki zahtevajo zmogljive izdelke. Usmerjevalniki,
dostopovne to ke in odjemalci Nfiniti in AirStation nudijo edinstveno kombinacijo cenovne
ugodnosti in hitrosti prenosa podatkov, obenem pa zagotavljajo vrhunsko kakovost.

Visokozmogljiv brezži ni usmerjevalnik in dostopovna to ka Wireless-N Nfiniti je popolna
spletna in omrežna rešitev za doma e uporabnike ter pisarniško okolje, saj nudi možnosti,
primerne za najzahtevnejša poslovna okolja. WZR-HP-G300NH je popoln za predvajanje
posnetkov v visoki lo ljivosti, glasbe in elektronskih sporo il z ve  osebnih ra unalnikov
hkrati.

S hitrostjo do 300 Mb/s in prilagodljivimi antenami predstavlja Buffalov visokozmogljivi
brezži ni usmerjevalnik in dostopovna to ka Nfiniti nadgradnjo katerekoli brezži ne
povezave in omogo a pokritost ve jega obmo ja kot brezži ni usmerjevalnik Wireless-G.
WZR-HP-G300NH ima vgrajen odjemalec BitTorrent za izmenjavo datotek ter priklju ek
USB za neposredni priklop zunanjega trdega diska.

Lastnosti WZR-HP-G300NH:
• Vgrajen visokozmogljiv oja evalnik nudi boljše brezži no delovanje in pokritost

ve jega obmo ja
• Podprt sistem brezži ne distribucije WDS, kar omogo a ve jo pokritost ob uporabi

ponavljalnika
• Podpora brezži nim omrežjem 802.11n, 802.11g/b
• Zunanje stikalo za preklop med brezži nim usmerjevalnikom in brezži no dostopovno

to ko
• Preprosta namestitev s sistemom AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
• Podpora za samodejno izbiro kanala omogo a izbiro najdostopnejšega kanala

brezži nega omrežja
• Podpora za WPA-PSK (TKIP, AES) in 128/64-bitno zaš ito WEP
• Zaznava morebitne vdore in vklju uje požarno pregrado NAT/SPI
• Dinami no filtriranje paketov
• Vgrajen strežnik DHCP
• Vgrajeno stikalo 10/100/1000 Auto-Sensing Switch s 4 vhodi
• Brezhibna integracija s konzolo Nintendo DS
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»Pri podjetju Buffalo želimo še naprej zagotavljati enako raven kakovosti in zmogljivosti
brezži nih rešitev, kakršno smo svojim strankam nudili do sedaj in jo od nas pri akujejo,« je
dejal Ken Higgins, podpredsednik oddelka za prodajo pri podjetju Buffalo Technology. »S to
razširitvijo ponudbe nudimo najboljšo kombinacijo zanesljivih osnovnih in visokozmogljivih
profesionalnih brezži nih rešitev na trgu.«

Izdelek bo pri PC H.AND-u na voljo konec maja 2009, in sicer za 98,60 € (cena vklju uje
DDV).

###

O podjetju Buffalo Technology:

Buffalo Technology je v lasti podjetja Melco Holdings in ima svoje podružnice na Japonskem, v ZDA, Nem iji,
Veliki Britaniji, na Irskem in Tajvanu. Je vodilni na podro ju na rtovanja, razvoja in izdelave brezži nih
omrežnih shrambnih izdelkov ter pomnilniških rešitev.

Buffalo Technology je bil z 802.11g prvi ponudnik rešitev za brezži na lokalna omrežja. Uporabnikom
brezži ne povezave nudi najboljše v brezži ni varnosti – zaš iten Wi-Fi dostop. Zavezanost tehnološkemu
napredku in uporabnikom ga uvrš a v sam vrh razvoja brezži ne tehnologije in med prve tri ponudnike rešitev
WLAN na svetu.

O podjetju PC H.AND d.o.o.

Ra unalniško podjetje PC H.AND d.o.o. (www.pchand.si),  je  na  slovenskem trgu  prisotno  že  od  leta  1989.  V
podjetju je trenutno 23 zaposlenih. Njegove glavne dejavnosti so distribucija ra unalniških komponent, prodaja
ra unalniške opreme priznanih blagovnih znamk, sestavljanje in trženje ra unalnikov lastne blagovne znamke
PCH ter svetovanje, izvajanje in vzdrževanje lokalnih omrežij.

Kot uvoznik in prodajalec zastopajo na slovenskem trgu svetovno priznana podjetja, kot so Philips, Plextor,
AOpen, ATI (Sapphire), Gainward, DFI, Buffalo, Memorysolution, Hannspree, Ergotron, 3M, YeongYang ter so
že vrsto let tudi uspešen poslovni partner podjetij HP, Epson, Canon, Panasonic, Microsoft, Cisco Systems in
Intel. Program ra unalniške opreme dopolnjujejo z zastopanjem in prodajo pisarniške opreme Martin Yale.
Celostno ponudbo zaokrožujejo s hitrim, zanesljivim in kakovostnim servisom.

Dodatne informacije:

Podjetje: PC H.AND d.o.o.
Kont. oseba: Dušan Pristavec
Naslov: Industrijska cona Trzin

Brezovce 10, 1236 Trzin
Tel.: (01) 530 08 34
E-pošta: dusan.pristavec@pchand.si
Spletna stran: www.pchand.si/press/sporocila.asp
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