
Certyfikat FIPS 140-2 poziom 3 zapewni 

ochronę Twoich poufnych danychi 100% 

prywatności.
Chroń firmowe dane przechowywane na dysku przenośnym, wybierając nowy 

dysk flash DataTraveler® 6000 USB o bardzo wysokim poziomie zabezpieczeń. 

DT6000 ma certyfikat FIPS 140-2 poziom 3 i obsługuje sprzętowe szyfrowanie 

256-bitowym kluczem AES w trybie szyfrowania blokowego XTS. XTS jest 

najnowszym trybem szyfrowania, który w porównaniu z innymi trybami 

szyfrowania bloków (np. CBC i ECB) zapewnia większą ochronę. W pamięci 

DataTraveler 6000 wykorzystano technikę kryptografii krzywych eliptycznych 

(ECC), która jest zalecana przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa 

Narodowego (NSA) jako część zestawu algorytmów kryptograficznych NSA 

Suite B. Klucze szyfrowania są zabezpieczone przy użyciu 256-bitowego 

klucza głównego do szyfrowania kluczy (MKEK), z zachowaniem poziomu 

bezpieczeństwa 256-bitowego szyfrowania AES. W pełni sprzętowe 

uwierzytelnianie eliminuje możliwość złamania hasła przy użyciu 

algorytmu siłowego poprzez skasowanie wszystkich istotnych parametrów 

bezpieczeństwa po 10 nieudanych próbach logowania. Dysk DataTraveler 

6000 jest wytrzymały i wodoodporny1, a pokryta tytanem obudowa ze stali 

nierdzewnej zapewnia dodatkową ochronę. Konfigurowanie i  używanie 

pamięci jest bardzo proste, ponieważ nie są wymagane uprawnienia 

administratora i instalacja aplikacji.

Atuty pamięci DataTraveler 6000 to pięcioletnia gwarancja, bezpłatna pomoc 

techniczna i legendarna niezawodność produktów firmy Kingston®.
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F U N K C J E / Z A L E T Y

 > Certyfikat FIPS 140-2 poziom 3
 > Zatwierdzenie przez zespół ds. ochrony danych w spoczynku 
(DARTT) w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych oraz 
Dowództwo ds. Cyberprzestrzeni armii USA (USCYBERCOM)
 > Architektura zapewniająca niezwykle wysoki poziom 
bezpieczeństwa 
– Dysk jest blokowany po 10 nieudanych próbach logowania,  
 a klucz szyfrowania jest kasowany 
– W urządzeniu i na hoście nie są zapisywane hasła 
– Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Stanach  
 Zjednoczonych 
– W urządzeniu zastosowano algorytmy kryptograficzne NSA Suite B 
– Kryptografia krzywych eliptycznych 
– Bezpieczny kanał komunikacyjny 
– Aktualizacja oprogramowania układowego z podpisem cyfrowym  
 przy użyciu algorytmów Suite B SHA-384 i ECDSA P-384 
– Pamięć DT6000 może pracować z zablokowaną usługą   
 automatycznego uruchamiania 
– Pliki automatycznego uruchamiania zabezpieczone przed  
 ingerencją 
– Kryptografia opracowana w Stanach Zjednoczonych
 > Wymuszanie złożonego hasła — konfigurowane przez 
użytkownika hasło chroniące przed nieupoważnionym dostępem 
musi zawierać przynajmniej trzy z czterech dostępnych rodzajów 
symbolów (małe litery, wielkie litery, znaki i cyfry)
 > Pełna ochrona poufności informacji — wszystkie 
przechowywane dane są chronione przy użyciu 256-bitowego 
sprzętowego szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard) — 
klucz główny jest odtwarzany podczas logowania
 > Możliwość konfiguracji2 — fabrycznie zapisana zawartość, pełne 
dostosowanie zasad zabezpieczeń, opcje obudowy
 > Fizyczne zabezpieczenie przed możliwością ingerencji
 > Wodoodporność1 — zabezpieczenie przed wniknięciem wody
 > Gwarancja — pięć lat gwarancji z bezpłatną pomocą techniczną
 > Wzmocniona konstrukcja — obudowa ze stali nierdzewnej 
z tytanową powłoką

D A N E  T E C H N I C Z N E

 > Wymiary 77,9mm x 22mm x 12,05mm
 > Szybkość3 do 11MB/s odczyt, 5MB/s zapis
 > Pojemności4 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
 > Zgodność zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją USB 2.0
 > Temperatura pracy od 0°C do 60°C
 > Temperatura przechowywania od -20°C do 85°C
 > Minimalne wymagania systemowe 
– Zgodność z USB 2.0 i 1.1 
– W celu użycia wymagana jest dostępność dwóch (2) liter dysku5
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TA B E L A  Z G O D N O Ś C I

 1 Maks. 1,2 m; zgodnie z IEC 60529 IPX8. Przed użyciem produkt musi być czysty i suchy. 
 2 Wymagana minimalna ilość. Wykonywane w fabryce. 
 3 Rzeczywista prędkość zależy od parametrów komputera, oprogramowania i sposobu użytkowania.
 4 Ważne: Część podanej pojemności w przypadku pamięci flash jest wykorzystywana na potrzeby operacji 

formatowania i innych funkcji, w związku z czym nie będzie dostępna do przechowywania danych. Z tego względu 
rzeczywista pojemność urządzenia dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na produktach. 
Więcej informacji znajduje się w przewodniku po urządzeniach z pamięcią flash firmy Kingston dostępnym pod 
adresem kingston.com/flashguide (w języku angielskim)

 5 Pierwsze wolne litery stacji dysków po urządzeniach fizycznych, takich jak partycja systemowa, stacje dysków 
optycznych itp.

 6 Wersje RT systemu Windows 8 i 8.1 nie są obsługiwane.
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Windows® 8.1, 8, 7 (SP1), 
Vista® (SP2)

√

Windows® 8.1, 8.0 RT

Mac OS X v. 10.6.x-10.9.x √


