DataTraveler Workspace
K ING STON.COM / USB

Sua área de trabalho corporativa
em movimento.
O Workspace DataTraveler® da Kingston® é certificado pela Microsoft®
para uso com o Windows® To Go, um importante recurso do Windows 10
Enterprise.1 O Windows To Go é uma área de trabalho corporativa do Windows
10, totalmente gerenciável em uma unidade USB especialmente configurada
e inicializável. Permite que administradores de TI dêem suporte a estilos de
trabalho “traga seu próprio PC,” força de trabalho móvel e necessidades de
equipes de contingência, que necessitam de acesso ao ambiente corporativo
sem comprometer a segurança.
Essa unidade USB 3.0 incorpora tecnologias de controlador SSD para produzir
uma unidade de baixa latência de alto desempenho. É configurado de fábrica
como unidade fixa, assim ele inicializa através de portas USB 3.0 ou USB 2.0
em qualquer máquina que tenha sido certificada para uso com os sistemas
operacionais Windows 7, Windows 8 ou Windows 10.
O DataTraveler Workspace tem dois anos de garantia, suporte técnico
gratuito e a reconhecida confiabilidade que torna a Kingston a líder mundial
em memória independente.

> Certificado para Windows To Go
> Tecnologia SSD em uma unidade USB 3.0

Perfeito para:
• Força de trabalho móvel
• Equipe de contingência
• Traga seu próprio PC
Para mais informações sobre os
recursos de Windows To Go, acesse
www.microsoft.com/en-us/windows/
enterprise/products-and-technologies/
devices/windowstogo.aspx

> Inicializável; configurado de fábrica como
uma unidade fixa

Características/especificações no verso >>

DataTraveler Workspace
CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS
>>Certificado para Windows To Go — os administradores podem
facilmente implantar uma área de trabalho corporativa em uma
unidade USB portátil especialmente configurada
>>SSD USB 3.0 — aproveita as especificações USB 3.0 incorporando
a tecnologia de controlador SSD para alcançar altos desempenhos
aleatórios de leitura/gravação e baixas latências
>>Unidade Fixa — não projetada para armazenamento de dados
>>Fácil de usar — permite aos usuários reiniciar e operar de
múltiplos PCs
>>Seguro — suporta BitLocker para criptografia de dados e Trusted
Boot para proteção do processo de reinicialização e software antimalware
>>Recuperável — em remoções acidentais de modo que a área de
trabalho pode ser recuperada se a unidade for conectada novamente
em até 60 segundos

REQUISITOS DO SISTEMA PARA WINDOWS TO GO
Itens
Processo de
inicialização
Firmware

>>Compatível — com PCs certificados para uso com sistemas
operacionais Windows 7, Windows 8 ou Windows 10
>>Compatibilidade com a versão anterior — USB 2.0 para se adaptar
a mais sistemas e, ao mesmo tempo, otimizar o desempenho
>>Garantia — dois anos de garantia atende as expectativas de vida útil
em cargas de trabalho normais, suporte técnico gratuito
>>Confiável — 25 anos de experiência torna a Kingston o nome
mais confiável em memória com componentes de alta qualidade e
rigorosos procedimentos de teste

Arquitetura do
processo

Requisito
Capaz de inicialização USB
Habilitado para inicialização USB.
(PCs certificados para uso com Windows
7, Windows 8 ou Windows 10 podem ser
configurados para inicializar diretamente
do USB; verifique com o fabricante do
equipamento se não tiver certeza da
capacidade do seu PC de inicializar a
partir do USB)
Deve ser compatível com a imagem na unidade Windows To Go

Hubs USB Externos

Não suportados; conecte a unidade Windows
To Go diretamente à máquina host.

Processador

1GHz ou superior

ESPECIFICAÇÕES

RAM

2GB ou superior

>>Capacidades2 32GB, 64GB, 128GB* (*sob encomenda)

Gráficos

Dispositivo gráfico DirectX 9 com driver
WDDM 1.2 ou superior.

Porta USB

Porta USB 2.0 ou superior

>>Velocidade3
• Leitura/gravação sequencial max: 250/250MB/s
• Leitura/Gravação Aleatória Sustentada de 4k: 3.750/9.800 IOPS
• Pontuação com PCMARK® Vantage HHD Suite: 22,250

NÚMEROS DE PEÇAS KINGSTON

>>Compatíveis com comandos TRIM e S.M.A.R.T

DTWS/32GBBK

DTWS/32GB

>>Dimensões 75,29 x 22,98 x 16,44 mm

DTWS/64GBBK

DTWS/64GB

>>Temperatura de Operação 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

DTWS/128GBBK

DTWS/128GB

>>Temperatura de Armazenagem -4°F to 185°F (-20°C to 85°C)
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1 Windows 10 Enterprise é exigido mas não está pré-carregado nessas unidades.
2 Parte da capacidade mencionada em um dispositivo de armazenamento de memória Flash é utilizada
para a formatação e para outras funções, portanto não está disponível para o armazenamento de
dados. Isso significa que a capacidade real de armazenamento de dados é inferior à relacionada nos
produtos. Para obter mais informações, visite o Guia de Memória Flash da Kingston em
kingston.com/flashguide.
3 Beaseado em “desempenho imediato”. A velocidade pode variar devido ao uso, o software e o
hardware do host.
Windows 10 e Windows To Go são marcas comerciais da Microsoft.
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