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Không gian làm việc doanh nghiệp của
bạn ở mọi nơi.
DataTraveler® Workspace của Kingston® được Microsoft® chứng nhận
để sử dụng với Windows® To Go, một tính năng chính của Windows 10
Enterprise.1 Windows To Go là không gian làm việc doanh nghiệp được
quản lý đầy đủ cho Windows 10 trên ổ USB có khả năng khởi động, được
cấu hình đặc biệt. Nó cho phép các quản trị viên CNTT dễ dàng hỗ trợ
những loại công việc như “bạn mang theo máy tính của riêng mình,”
không gian làm việc di động và các nhu cầu của nhân viên dự phòng,
họ cần truy cập vào môi trường doanh nghiệp mà không phải thỏa hiệp
về bảo mật.
Ổ USB 3.0 này tích hợp công nghệ bộ điều khiển SSD nhằm tạo ra một ổ
có độ trễ thấp nhưng hiệu suất cao. Nó được cấu hình nguyên bản với
chức năng là một ổ cố định, do đó được khởi động bằng cổng USB 3.0
hoặc USB 2.0 ở bất kỳ phần cứng nào được chứng nhận để sử dụng hệ
điều hành Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10.
DataTraveler Workspace được bảo hành hai năm, miễn phí hỗ trợ kỹ thuật
và độ tin cậy nổi tiếng khiến Kingston là thương hiệu hàng đầu về bộ nhớ
độc lập.

> Windows To Go đã chứng nhận

Hoàn hảo cho:
• Không gian làm việc di động
• Nhân viên dự phòng
•Mang theo máy tính của riêng bạn
Hoặc để có thêm thông tin về các tính năng
của Windows To Go, hãy vào
www.microsoft.com/en-us/windows/
enterprise/products-and-technologies/
devices/windowstogo.aspx

> Công nghệ SSD ở ổ USB 3.0
> Có thể khởi động; được cấu hình
nguyên bản là một ổ cố định

Lật trang để xem thông tin kỹ thuật/tính năng >>
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ĐẶC ĐIỂM/TIỆN ÍCH
>>Được chứng nhận cho Windows To Go — các quản trị viên có
thể dễ dàng triển khai một không gian làm việc doanh nghiệp
có thể khởi động hoàn toàn với một ổ USB xách tay được cấu
hình đặc biệt
>>USB 3.0 SSD — nhấn mạnh vào các thông số kỹ thuật của
USB 3.0 bằng cách tích hợp công nghệ bộ điều khiển SSD để đạt
được hiệu năng đọc/ghi ngẫu nhiên cao và độ trễ thấp
>>Ổ cố định — không được thiết kế để lưu trữ dữ liệu
>>Dễ sử dụng — cho phép người dùng khởi động và vận hành từ
nhiều máy tính
>>An toàn — hỗ trợ BitLocker để mã dữ liệu và Trusted Boot để bảo
vệ quy trình khởi động và chương trình chống phần mềm có hại

YÊU CẦU HỆ THỐNG ĐỐI VỚI WINDOWS TO GO
Mục

Yêu cầu

Quy trình khởi động

Khả năng khởi động bằng USB

Phần sụn

Khả năng khởi động bằng USB
(Các máy tính được chứng nhận để sử dụng Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10 có thể được
cấu hình để khởi động trực tiếp từ USB; hãy kiểm
tra với nhà sản xuất phần cứng nếu bạn không
chắc chắn về khả năng máy tính của bạn có thể
khởi động từ USB)

>>Tương thích ngược — với USB 2.0 để phù hợp với nhiều hệ
thống hơn trong khi vẫn tối ưu hóa được hiệu suất

Kiến trúc quy trình

Phải hỗ trợ hình ảnh trên ổ Windows To Go

Bộ chia cổng USB
bên ngoài

Không hỗ trợ; kết nối với ổ Windows To Go trực
tiếp tới máy chủ.

>>Được bảo đảm — bảo hành hai năm đáp ứng kỳ vọng trọn đời
với khối lượng công việc điển hình; miễn phí hỗ trợ kỹ thuật

Bộ xử lý

1GHz hoặc nhanh hơn

RAM

2GB hoặc lớn hơn

>>Đáng tin cậy — 25 năm kinh nghiệm khiến Kingston trở thành
một thương hiệu được tin tưởng nhất trong lĩnh vực bộ nhớ với các
thàn phần chất lượng cao và các quy trình kiểm nghiệm khắt khe

Đồ họa

Thiết bị đồ họa DirectX 9 với WDDM 1.2 hoặc trình
điều khiển cao hơn.

Cổng USB

Cổng USB 2.0 hoặc cao hơn

>>Phục hồi nhanh — nếu vô tình xóa thì không gian làm việc có
thể khôi phục nếu ổ được cắm lại trong vòng 60 giây
>>Tương thích — với những máy tính được chứng nhận sử dụng
hệ điều hành Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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>>Dung lượng 32GB, 64GB, 128GB*
(*xây dựng theo đơn đặt hàng)

DTWS/32GBBK

DTWS/32GB

DTWS/64GBBK

DTWS/64GB

>>Tốc độ
• Đọc/Ghi liên tiếp: 250/250MB/giây
• Đọc/Ghi Ngẫu nhiên Duy trì 4k: 3,750/9,800 IOPS
• PCMARK® Vantage HHD Suite Score: 22,250

DTWS/128GBBK

DTWS/128GB
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>>Hỗ trợ các lệnh TRIM và S.M.A.R.T
>>Kích thước 75,29 x 22,98 x 16,44mm
>>Nhiệt độ hoạt động 32°F to 140°F (0°C to 60°C)
>>Nhiệt độ bảo quản -4°F to 185°F (-20°C to 85°C)
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1 Bắt buộc phải có Windows 10 Enterprise nhưng không được tải trước ở những ổ này.
2 Một phần dung lượng liệt kê trên thiết bị lưu trữ Flash được sử dụng để định dạng và các chức năng
khác, không dùng để lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, dung lượng thực tế để lưu trữ dữ liệu thấp hơn dung lượng
được liệt kê trên các sản phẩm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của
Kingston tại kingston.com/flashguide.
3 Dựa trên “hiệu năng có sẵn”. Tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc vào phần cứng, phần mềm và việc sử
dụng máy chủ.
			Windows 10 và Windows To Go là các thương hiệu của Microsoft.
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