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Lật trang để xem thông tin kỹ thuật >>

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm với xác nhận FIPS 140-2 
Cấp 2 và bảo vệ quyền riêng tư 100%.
Hãy bảo vệ dữ liệu di động của tổ chức bạn với ổ Flash USB siêu bảo mật 

DataTraveler® 4000 của Kingston®. Ổ được xác thực FIPS 140-2 Cấp 2 và 

có tính năng mã hoá dựa trên phần cứng AES 256 bit ở chế độ CBC. Chức 

năng bảo vệ mật khẩu phức tạp cho phép khoá thiết bị sau một số lần 

thử không hợp lệ. DataTraveler 4000 chống va đập và chống  nước1, với 

vỏ bằng thép không gỉ mạ titan để tăng cường sự bảo vệ. Thiết bị này dễ 

cài đặt và sử dụng, không cần quyền quản trị hay cài đặt ứng dụng. 

DataTraveler 4000 hiện sẵn có tùy chọn Quản lý SafeConsole. Các quản trị 

viên CNTT ban đầu có thể sử dụng ổ này như một USB Flash bảo mật độc 

lập và sau đó có tùy chọn bổ sung ổ vào giải pháp quản lý tập trung. 

Phần mềm quản lý hiện có từ Blockmaster và yêu cầu giấy phép hợp lệ 

để kích hoạt tính năng quản lý ổ. Nó cho phép quản trị viên có thể kích 

hoạt các tính năng cụ thể, cấu hình các chính sách mật khẩu và thiết bị, 

đặt lại mật khẩu từ xa và kích hoạt kiểm tra tính tuân thủ.

Được lắp ráp tại Mỹ, DataTraveler 4000 được bảo hành năm năm, hỗ trợ 

kỹ thuật miễn phí và có được sự tin cậy nổi tiếng của Kingston. 
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T Í N H  N Ă N G / L Ợ I  Í C H

 > Được xác thực FIPS 140-2 Cấp 2 
 > Tương thích TAA
 > Bảo mật — ổ tự khoá sau 10 lần xâm nhập và khoá mã hoá bị phá huỷ 
– Mật khẩu phức tạp bắt buộc — mật khẩu do người dùng đặt với  
    yêu cầu tối thiểu ba trong số bốn thuộc tính (chữ thường, chữ hoa,  
    chữ cái và số), để ngăn chặn việc truy cập trái phép 
– Có thể hoạt động với tính năng AutoRun bị vô hiệu 
– Bắt buộc chế độ cấm ghi đối với các tập tin AutoRun
 > Chế độ Truy cập Chỉ đọc — khi chọn chế độ này, các tập tin được 
truy cập trong Chế độ Chỉ đọc để tránh các nguy cơ phần mềm độc hại 
 > Mã hoá Hoàn toàn — 100% dữ liệu lưu trữ được bảo vệ bằng Tiêu 
chuẩn Mã hoá Nâng cao (AES) 256 bit dựa trên phần cứng ở chế độ CBC
 > Thiết kế theo đơn đặt hàne2 — tải trước nội dung, độ dài mật 
khẩu, số lần nhập mật khẩu tối đa và đánh số sê-ri nội bộ/bên ngoài
 > Bằng chứng bị tác động — vỏ/tem để bảo vệ vật lý
 > Được bảo hành — chế độ bảo hành năm năm với hỗ trợ kỹ thuật 
miễn phí
 > Chống  va đập — chống nước1 và vỏ bằng thép không gỉ mạ titan
 > Dễ sử dụng — không cần quyền quản trị hay cài đặt ứng dụng
 > Có chương trình Co-logo2

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)
 > Tốc độ3 — tối đa 18MB/giây đọc, 10MB/giây ghi
 > Dung lượng4 — 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
 > Tính tương thích — được thiết kế theo thông số kỹ thuật USB 2.0
 > 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 
– Hai (2) ký tự ổ đĩa rảnh để sử dụng5
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M Ã  S Ả N  P H Ẩ M  K I N G S T O N

Tiêu chuẩn:

DT4000/4GB

DT4000/8GB

DT4000/16GB

DT4000/32GB

Management-Ready:

DT4000M-R/4GB

DT4000M-R/8GB

DT4000M-R/16GB

DT4000M-R/32GB

DataTraveler 4000

Windows® 8.1, 8, 7(SP1), Vista®(SP2) √

Windows 8.1 RT, 8 RT

Mac OS X v. 10.6-10.9 √

Linux v. 2.6 + √
 

DataTraveler 4000 Management-Ready

SafeConsole7

Windows® 8.1, 8, 
7(SP1), Vista®(SP2)

√ √

Windows 8.1 RT, 8 RT

Mac OS X v. 10.6-10.9 √ √

Linux v. 2.6 +

 1 Lên đến 4 ft; tuân thủ IEC 60529 IPX8. Sản phẩm cần phải trong tình trạng sạch và khô trước khi đưa vào sử dụng.

 2 Số lượng tối thiểu yêu cầu. Được thực hiện ở nhà máy. 

 3 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 của thiết bị, phần mềm và cách sử dụng.

 4 Xin lưu ý: Một phần dung lượng của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng khác và vì thế 
không dành cho việc lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ hơn mức công bố trên sản phẩm. 
Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại kingston.com/flashguide.

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

 6 Một số bản phân phối Linux sẽ yêu cầu các đặc quyền của siêu người dùng (gốc) để có thể thực hiện đúng lệnh 
DataTraveler 4000 trong cửa sổ ứng dụng dòng lệnh.

 7 SafeConsole Secure USB Management Server Phiên bản 4.7.3+
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