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+แฟลชไดรฟ์ DataTraveler® 4000G2 จาก Kingston พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการ เป็น
ไดรฟ์ท่ีนำาเสนอความปลอดภัยสำาหรับการใช้งานทางธุรกิจ โดยมีการเข้ารหัสระดับ
ฮาร์ดแวร์แบบ AES 256 บิต ในโหมด XTS เพ่ือปกป้องข้อมูลท่ีเป็นความลับให้มีความ
ปลอดภัยเต็มท่ี 100 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงทำาให้บริษัทได้รับความปลอดภัยท่ีจำาเป็นสำาหรับ
การใช้งานอุปกรณ์ USB เพ่ือให้อุ่นใจมากย่ิงข้ึน ไดรฟ์จะมีระบบป้องกันด้วยรหัสผ่าน
ท่ีมีความซับซ้อนและจะล็อคการทำางานและรีฟอร์แมตใหม่หลังจากท่ีมีการพยายาม
บุกรุกข้อมูลในไดรฟ์ 10 คร้ังและไดรฟ์ทำางานในโหมดอ่านอย่างเดียว (เปิดใช้งานผ่าน 
SafeConsole) เพ่ือป้องกันอันตรายจากมัลแวร์

DT4000G2DM มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการ SafeConsole1 (ซ้ือแยกต่างหาก) ซ่ึง
เป็นชุดเคร่ืองมือในการบริหารจัดการแบบครบวงจรเม่ือใช้กับระบบเซิร์ฟเวอร์ เช่น 
เทคโนโลยีศูนย์กลางการควบคุมของ SafeConsole ผู้ดูแลด้าน IT สามารถบริหารจัดการ
ไดรฟ์ USB ความปลอดภัยสูงได้จากศูนย์กลาง โดยเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อกำาหนดท่ี
ต้องมีการปฏิบัติตาม และให้ระดับของการสนับสนุนท่ีเหนือกว่า การเปิดใช้งานทำาได้ไม่
ยาก ทำาให้บุคลากรด้าน IT สามารถต้ังค่ารหัสผ่านได้จากระยะไกล กำาหนดค่ารหัสผ่าน
และนโยบายสำาหรับอุปกรณ์ เปิดใช้งานระบบตรวจสอบการปฏิบัติตามและอ่ืน ๆ ฯลฯ 
ชุดเคร่ืองมือประสิทธิภาพสูงเหล่าน้ีช่วยให้การทำางานร่วมกันเป็นไปได้ง่ายข้ึน อีกท้ัง
การดำาเนินงานและการบริหารจัดการก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม้จากระยะไกล

DataTraveler 4000G2DM รองรับมาตรฐาน FIPS 140-2 Level 3 และ TAA เพ่ือเป็นการตอบ
สนองต่อข้อกำาหนดด้าน IT ตามคำาร้องท่ีมีอยู่บ่อยคร้ังสำาหรับองค์กรและภาครัฐ องค์กร
ต่าง ๆ สามารถปรับแต่งไดรฟ์เพ่ือตอบสนองต่อข้อกำาหนดด้าน IT ภายในองค์กรของ
ตน การจัดพิมพ์โลโก้ร่วม, การกำาหนดหมายเลขลำาดับให้กับอุปกรณ์, จำานวนคร้ังใน
การพยายามกรอกรหัสผ่าน, ความยาวรหัสผ่านต่ำาสุด และรหัสผลิตภัณฑ์แบบกำาหนด
เอง ซ่ึงช่วยให้สามารถผสานการทำางานเข้ากับซอฟต์แวร์สำาหรับการบริหารจัดการแบบ
มาตรฐาน (ท่ีเป็นท่ียอมรับ) โดยท้ังหมดน้ีสามารถกำาหนดรูปแบบได้ตามต้องการ

เทคโนโลยี USB 3.0 ทำาให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลกับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลเน่ืองจาก
ระบบมีความปลอดภัยท่ีเข้มงวด อีกท้ังยังสามารถจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยภายใต้เทคโนโลยี SuperSpeed 

ปกป้องข้อมูลที่สำาคัญด้วยการเข้ารหัสแบบ 
AES 256 บิต

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูจากด้านหลัง >>

DataTraveler 4000G2 พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการ

> ระบบความปลอดภัยสำาหรับการใช้งานทาง
ธุรกิจในราคาที่ย่อมเยา

> ระบบบริหารจัดการ SafeConsole1

> รองรับการทำางานมาตรฐาน FIPS 140-2  
Level 3 และได้มาตรฐาน TAA

> สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้ตรงกับข้อ
กำาหนดด้าน IT ภายในองค์กร

> เทคโนโลยี SuperSpeed (USB 3.0)
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DataTraveler 4000G2 พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการ

รายละเอียดทางเทคนิค
 > อินเทอร์เฟซ USB 3.0

 > ความจ2ุ 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB 

 > ความเร็ว3 
USB 3.0:  4GB: อ่าน 80MB/s เขียน 12MB/s 

8GB & 16GB: อ่าน 165MB/s เขียน 22MB/s  
32GB: อ่าน 250MB/s เขียน 40MB/s  
64GB: อ่าน 250MB/s เขียน 85MB/s

 USB 2.0:  4GB: อ่าน 30MB/s เขียน 12MB/s 
8GB–64GB: อ่าน 30MB/s เขียน 20MB/s

 > ขนาด 77.9 x 22 x 12.05 มม.

 > กันน้ำาได้สูงสุด 4 ฟุต; ตามมาตรฐาน IEC 60529 IPX8 ผลิตภัณฑ์จะ
ต้องได้รับการทำาความสะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนการใช้งาน

 > อุณหภูมิการทำางาน 0°C ถึง 60°C

 > อุณหภูมิในการจัดเก็บ -20°C ถึง 85°C

 > การรองรับการทำางาน  รองรับ USB 3.0 และ 2.0

 > เงื่อนไขขั้นต่ำาของระบบ: 
– รองรับ USB 3.0 และ 2.0 
– ใช้ตัวอักขระสอง (2) ตัวที่ว่างอยู่ ในการกำากับชื่อไดรฟ์4

 > การรับประกัน / รับประกัน 5 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

 > ระบบป้องกันแบบเข้ารหัส — ด้วยการใช้ระบบเข้ารหัส บุคคลอื่น
จะไม่สามารถดูข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ในไดรฟ์ได้หากไม่มีรหัสผ่าน

 > บริหารจัดการได ้— DT4000G2DM ใช้ระบบการจัดการจาก
ศูนย์กลางและพร้อมด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการแบบครบ
วงจรเมื่อใช้งานกับระบบเซิร์ฟเวอร์ เช่น เทคโนโลยีศูนย์กลางการ
ควบคุมของ SafeConsole

 > รองรับมาตรฐาน FIPS 140-2 Level 3 — ไดรฟ์เป็นไปตาม
มาตรฐาน FIPS 140-2 Level 3 และ TAA เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
ข้อกำาหนดด้าน IT ตามคำาร้องที่มีอยู่บ่อยครั้งสำาหรับองค์กรและ
ภาครัฐ

 > กำาหนดรูปแบบได้ตามต้องการ — ปรับแต่งไดรฟ์ได้หลาก
หลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึง การกำาหนดหมายเลขลำาดับให้กับอุปกรณ์ 
การจัดพิมพ์โลโก้ร่วม และรหัสผลิตภัณฑ์แบบกำาหนดเอง เพื่อใช้
งานกับซอฟต์แวร์สำาหรับการบริหารจัดการแบบมาตฐาน (ที่เป็นที่
ยอมรับ) ตามข้อกำาหนดด้าน IT ภายในองค์กร

คุณสมบัติ/ข้อดี

เลขชิ้นส่วน
DT4000G2DM/4GB

DT4000G2DM/8GB

DT4000G2DM/16GB

DT4000G2DM/32GB

DT4000G2DM/64GB

ตารางการรองรับการทำางาน

ระบบปฏิบัติการ การรองรับ
การทำางาน

DT4000G2DM  
(เฉพาะไดรฟ)

การจัดการ

Windows®10, 8.1, 8, 7(SP1) √ √

Mac OS X v 10.9 – 10.12.x √ √

1 SafeConsole Secure USB Management Server Version 5.0.1 + (จัดซื้อแยกต่างหาก)

2 บางส่วนของความจุที่ได้แจ้งไว้สำาหรับแฟลชไดร์ฟใช้อ้างอิงสำาหรับการฟอร์แมตหรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ และไม่ใช่
ความจุสำาหรับการจัดเก็บข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นความจุที่แท้จริงสำาหรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยกว่าที่ได้แจ้งไว้
ในตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำาแฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่  
Kingston.com/flashguide

3 ความเร็วอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการใช้งาน

4 ตัวอักขระกำากับชื่อไดรฟ์ตัวแรกที่ว่างอยู่จะตามหลังอุปกรณ์ทางกายภาพ เช่น พาร์ติชั่นเครื่อง  
ไดรฟ์ออพติคอล ฯลฯ

5 ระบบ Linux บางดิสทริบิวชั่น ต้องมีสิทธิ์ซุปเปอร์ยูสเซอร์ (ราก) เพื่อที่จะเรียกใช้คำาสั่งของ DataTraveler  
ได้อย่างถูกต้องในหน้าต่างแอพพลิเคชั่นเทอร์มินอล


