
Bảo vệ dữ liệu với mã hóa AES 256 bit và 
bảo vệ sự riêng tư 100%.
Kingston’s DataTraveler® Vault — Ổ USB Flash Phiên bản Bảo mật 

được thiết kế cho các công ty/tổ chức yêu cầu một phương thức an 

toàn để lưu trữ và truyền dữ liệu di động. 100% dữ liệu lưu trữ đều 

được bảo mật bởi tính năng mã hóa AES 256 bit dựa trên phần cứng 

để bảo vệ thông tin nhạy cảm trong trường hợp ổ đĩa bị thất lạc 

hoặc bị mất cắp. Chống nước1 Vỏ bằng nhôm, giúp tăng thêm độ 

bền và bảo vệ usb tốt hơn.

Được lắp ráp tại Mỹ, DataTraveler — Phiên bản Bảo mật hỗ trợ hệ 

điều hành Mac OS X, bảo hành 5 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và 

được đảm bảo bằng độ tin cậy nổi tiếng của Kingston®.
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K I N G S T O N . C O M / S e C u r e u S B



1 Lên đến 4 ft.; tuân thủ theo IEC 60529 IPX8. Sản phẩm cần phải sạch sẽ và khô ráo trước khi  dùng.

2 Đối với dung lượng 4GB, tốc độ truyền dữ liệu lên tới 16 MB/giây đọc và 6 MB/giây ghi. Tốc độ có thể thay đổi phụ 
thuộc vào phần cứng, phần mềm và việc sử dụng máy chủ.

3 Tính năng Read-Only (Chỉ Đọc) chỉ có trong các giao diện Windows và Mac.

4 Yêu cầu số lượng tối thiểu. Được thực hiện ở nhà máy.

5 Xin lưu ý: Một phần dung lượng ghi trên thiết bị lưu trữ Flash được dùng để định dạng và cho các chức năng khác, 
không dùng để lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng thực tế để lưu trữ dữ liệu thường thấp hơn dung lượng ghi trên 
sản phẩm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/pdfs/
FlashMemGuide.pdf.

6 Các chữ cái ổ đĩa rảnh đầu tiên sau các thiết bị vật lý như phân vùng hệ thống, ổ quang, v.v.

7 Một số bản phát hành Linux sẽ yêu cầu quyền super-user (root) để thực hiện đúng lệnh DataTraveler Vault — Bảo 
mật trong cửa sổ ứng dụng dòng lệnh.

8 Chỉ có phiên bản Windows 8 không phải là RT mới được hỗ trợ.

TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG THÔNG BÁO. 
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Mọi quyền được bảo lưu. Các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và các nhãn hiệu thương mại là tài sản của các 
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Đ Ặ C  Đ I Ể M / L Ợ I  Í C H

 > Bảo mật cấp doanh nghiệp — 100% dữ liệu lưu trữ được bảo 
vệ bởi Tiêu chuẩn Mã hóa Nâng cao (AES - Advanced Encryption 
Standard) 256 bit dựa trên phần cứng ở chế độ Dây chuyền khối  
mã hóa (CBC - Cipher Block Chaining)

 > Nhanh2 — tốc độ truyền dữ liệu lên đến 24MB/giây đọc và  
10MB/giây ghi

 > Chế độ Truy cập Read-Only (Chỉ Đọc)3 — khi chọn chế độ này, 
các tập tin được truy cập trong Chế độ Chỉ Đọc (Read-only) để  
tránh các nguy cơ phần mềm độc hại

 > An toàn — ổ đĩa khóa và định dạng lại sau 10 lần cố gắng xâm nhập

 > Bảo vệ mật khẩu bắt buộc — mật khẩu phức tạp do người dùng 
thiết lập với các đặc tính tối thiểu nhằm ngăn cản truy cập trái phép

 > Hỗ trợ hoàn toàn Macintosh OS X
 > Dễ sử dụng — không cần quyền quản trị hay cài đặt ứng dụng

 > Có thể thiết kế theo đơn đặt hàng4 — nội dung tải trước, độ dài 
mật khẩu, số lần thử mật khẩu tối đa, phần mềm chống virus của ESET

 > Có chương trình Co-Logo4

 > Khả năng tương thích — được thiết kế theo thông số kỹ thuật USB 2.0 

 > Được đảm bảo — chế độ bảo hành 5 năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

 > Bền — vỏ nhôm

 > Chống thấm nước1 — bảo vệ chống lại hư hỏng do nước 

 > Tuân thủ TAA
 > Được lắp ráp tại Mỹ

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T
 > Kích thước — 3.06" x 0,9" x 0,47" 77,9mm x 22mm x 12,05mm

 > Dung lượnggiây5 — 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

 > Nhiệt độ hoạt động — 32°F đến 140°F (0°C đến 60°C)

 > Nhiệt độ bảo quản — -4°F đến 185°F (-20°C đến 85°C)

 > Yêu cầu hệ thống tối thiểu: 
— tuân thủ chuẩn USB 2.0 và tương thích chuẩn 1.1 
— Cần hai (2) ký tự ổ đĩa rảnh để sử dụnge6

DataTraveler Vault — Privacy

B Ả N G  T Ư Ơ N G  T H Í C H

DTVP/4GB

DTVP/8GB

DTVP/16GB

DTVP/32GB

DTVP/64GB

M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

Windows® 88 √

Windows 7 √

Windows Vista (SP1,SP2) √

Windows XP (SP2,SP3) √

Mac OS X(10.5.x - 10.6.x) √

Linux v2.6 kernel7 √


