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Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm với xác nhận FIPS 140-2 
Cấp 2 và bảo vệ quyền riêng tư 100%.
Bảo vệ các dữ liệu di động của tổ chức của bạn và tuân thủ theo các 

chỉ dẫn của cơ quan có dữ liệu tại chỗ bằng việc chọn ổ đĩa Flash USB 

DataTraveler® 5000 siêu bảo mật của Kingston. Ổ đĩa được xác thực 

FIPS 140-2 Cấp 2 và có tính năng mã hoá dựa trên phần cứng AES 256 

bit ở chế độ XTS. XTS mạnh hơn nhiều so với các chế độ CBC và ECB. 

DataTraveler 5000 sử dụng thuật toán mã hóa trên đường cong elip 

(ECC), đáp ứng tiêu chuẩn Suite B đã được Chính Phủ Hoa Kỳ phê duyệt. 

Bảo vệ mật khẩu phức tạp bắt buộc áp dụng chế độ khóa thiết bị sau 

một số lần thử không hợp lệ đã chỉ định. DataTraveler 5000 chống va 

đập và chống  nước 1, với vỏ bằng thép không gỉ mạ titan để bảo vệ dữ 

liệu tốt hơn. Và thiết bị này dễ cài đặt và sử dụng, không cần quyền quản 

trị hay cài đặt ứng dụng. 

DataTraveler 5000 được bảo hành năm năm và độ tin cậy nổi tiếng của 

Kingston®. 
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Xem đặc điểm/thông số kỹ thuật ở mặt sau >>
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C Á C  Đ Ặ C  Đ I Ể M / L Ợ I  Í C H

 >Có xác nhận FIPS 140-2 Cấp 2 
 >Được Data At Rest Tiger Team (DARTT) thuộc Bộ Quốc phòng 
Hoa Kỳ và USCYBERCOM công nhận
 >An toàn 
 — khóa ổ đĩa sau 10 lần đột nhập và khóa mã hóa bị phá hủy 
 — Bắt buộc phải đặt mật khẩu phức tạp  
 — mật khẩu được người dùng đặt với yêu cầu tối thiểu ba   
  trên bốn thuộc tín (chữ thường, chữ hoa, chữ cái và số),  
  để ngăn chặn truy cập trái phép 
 — Không lưu giữ mật khẩu trên thiết bị hay máy chủ 
 — Phần cứng được thiết kế và lắp ráp ở Hoa Kỳ  
 — Suite B on Board™ 
 — Thuật toán mã hóa trên đường cong elip 
 — Giao tiếp kênh bảo mật 
 — Cập nhật phần sụn có chữ ký số sử dụng SHA-384 Suite B  
  va ECDSA P-384 
 — DT5000 có thể hoạt động khi tính năng AutoRun bị  
  ngăn chặn    
 — Bắt buộc chạy các tập tin AutoRun không bị tác động 
 — Thuật toán mã hóa được tạo tại Hoa Kỳ
 > Toàn quyền riêng tư  — 100% dữ liệu lưu trữ được bảo vệ bằng 
mã hóa dựa trên phần cứng theo Chuẩn mã hóa Nâng cao (AES) 
256-bit  
 — khóa chủ được tái tạo khi đăng nhập 
 > Thiết kế theo đơn đặt hàng5 — tùy chọn tải trước nội dung, tùy 
chỉnh chính sách bảo mật toàn diện, tùy chọn vỏ
 >Bằng chứng bị tác động — vỏ/tem thể hiện bằng chứng bị tác 
động để bảo vệ vật chất
 >Chống nước1  — được bảo vệ chống hư hỏng do nước
 >Được bảo đảm — chế độ bảo hành năm năm, hỗ trợ kỹ thuật 
miễn phí
 >Chống  va đập — chống nước1 và vỏ bằng thép không gỉ mạ 
titan
 >Hỗ trợ Mac5 — sẵn có thông qua việc thiết kế theo đơn đặt hàng

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 lượng3 4GB, 8GB, 16GB
 > 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 
 — Cần hai (2) ký tự ổ đĩa rảnh để sử dụng4
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K I N G S T O N M Ã  S Ả N  P H Ẩ M

B Ả N G  T Ư Ơ N G  T H Í C H

 1 Lên đến 4 ft.; tuân thủ theo IEC 60529 IPX8. Sản phẩm phải sạch sẽ và thật khô trước khi sử dụng.
 2 Không hỗ trợ ReadyBoost .™ 
 3 Xin lưu ý: Một phần dung lượng bản kê trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng và các chức năng 

khác và do vậy không dùng để lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng hiện có thực tế để lưu trữ dữ liệu thấp hơn dung 
lượng được liệt kê trên các sản phẩm. Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại 
kingston.com/flash_memory_guide.

 4 Ký tự ổ đĩa rảnh đầu tiên sau các thiết bị vật lý như phân vùng hệ thống, ổ quang, v.v. 
 5 Số lượng tối thiểu được yêu cầu. Được thực hiện ở nhà máy.
 6 Chỉ có phiên bản Windows 8 không phải là RT mới được hỗ trợ.
TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂTHAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. 
Sản phẩm được Cấp phép có thể bao gồm công nghệ được bảo vệ bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế hoặc ứng dụng 
bằng sáng chế sau đây: U.S. Pat. Nos. 6,088,802; 6,981,149; 5,761,305; 5,889,865; 5,896,455, 5,933,504; 5,999,626; 6,122,736; 
6,141,420; 6,336,188; 6,487,661; 6,563,928; 6,618,483; U.S. Pat. Appl. Ser. Nos. 60/886,087;11/258,596; 09/434,247; 09/558,256; 
09/942,492; 10/185,735; Can. Pat. Appl. Ser. Nos. 2176972; 2176866; 2202566; 2174261; 2155038; 2174260; E.P. Pat. Appl. Ser. 
No. 96201322.3; 97106114.8; 96105920.1; 95926348.4; 96105921.9; PCT/US08/51729. 
©2013 Kingston Technology Far East Co. Ltd (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan.  
All rights reserved. Các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và các nhãn hiệu thương mại là tài sản của các chủ sở 
hữu tương ứng.    MKD-221.3VN
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Hệ Điều hành Mã hóa Dữ liệu bằng 
Bảo vệ Mật khẩu

Windows® 86 Có

Windows® 7 Có

Windows Vista®2  (SP1, SP2) Có

Windows XP (SP1, SP2, SP3) Có


