
Сертифікація за стандартом FIPS 140-2 Level 3
USB флеш-накопичувач Kingston IronKey™ D300S/SM має надзвичайний рівень захисту даних — саме 
завдяки флагманським функціям цієї моделі їй можна сміливо довірити найцінніші дані. Уся лінійка 
накопичувачів сертифікована за стандартом FIPS 140-2  Level 3, а захист даних забезпечений апаратним 
шифруванням AES 256-bit в режимі XTS. Ця лінійка виводить на новий рівень стандарти та рекомендовані 
практики у сфері безпеки, корпоративних політик та захисту від втрати даних. Це є невід’ємною складовою 
дотримання вимог галузевих стандартів і таких міжнародних стандартів, як Загальний регламент про 
захист даних (GDPR).

Окрім цього, в накопичувачі використовується прошивка з цифровим підписом, що захищає його від атак 
BadUSB, а також встановлюється складний пароль1 із мінімальними характеристиками для захисту від 
несанкціонованого доступу.

Шифрування та дешифрування даних здійснюються в накопичувачі, не залишаючи жодних слідів в системі, 
до якої підключений накопичувач. Окрім цього, після 10 невдалих спроб введення паролю накопичувач 
блокується та переформатовується, щоби захистити дані від зламу пристрою шляхом перебирання 
паролів.

Міцний і стійкий до зламу IronKey D300S/SM має цинковий корпус з епоксидним заповненням, що 
забезпечує додатковий фізичний захист, тому ви можете бути впевнені, що накопичувач витримає навіть 
найскладніші умови експлуатації.

Накопичувач відрізняється простотою використання, а також відповідає вимогам стандарту IEC60529, 
забезпечуючи водонепроникність під час занурення у воду на глибину до 1,2 м (IPX83)2. Завдяки технології 
SuperSpeed (USB 3.0) ця модель гарантує швидку передачу даних без жодних ризиків для безпеки.

Окрім цього, на корпусі та віртуальній клавіатурі накопичувачів IronKey D300S / D300SM нанесено 
унікальний серійний номер і штрих-код.3

Модель Managed
Вимагає використання програмного забезпечення: системи адміністрування SafeConsole або IronKey4. 
Воно забезпечує централізоване адміністрування доступом до тисяч накопичувачів і керування їх 
використанням.

Це програмне забезпечення (як хмарне, так і локальне) встановлює політики адміністрування 
накопичувачами, які, зокрема, визначають вимоги щодо складності паролю та кількості неуспішних спроб 
введення паролю до блокування пристрою; воно також дозволяє адміністраторам віддалено відключати 
втрачені чи викрадені накопичувачі, відновлювати паролі тощо.

Далі >>

 › Високий рівень безпеки 
завдяки функціям та 
рішенням, які забезпечили 
лінійці IronKey заслужений 
авторитет

 › Модель Managed вимагає 
SafeConsole або IronKey 
EMS4

 › Міцний і надійний корпус, 
виконаний відповідно до 
стандартів IronKey

 › Швидка передача даних 
завдяки новітнім NAND 
флеш-пам’яті та контролеру

 › Можливість спеціальних 
налаштувань

 › Простота використання

 › Ухвалено НАТО
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Шифрування — Завдяки шифруванню доступ до даних, що 
зберігаються на накопичувачі, захищено паролем.

Відповідність найпоширенішим вимогам — Лінійка 
накопичувачів IronKey D300S/SM сертифікована за стандартом 
FIPS 140-2 Level 3 та сумісна з ТАА, тому ви можете бути 
впевнені, що вона відповідає найпоширенішим вимогам ІТ-
середовища корпоративного та державного рівнів.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ / ПЕРЕВАГИ

Унікальний серійний номер та штрих-код — Це рішення 
дозволяє значно економити час: при видачі або повернення 
пристрою, а також проведенні фізичної ревізії достатньо 
відсканувати штрих-код. 

Віртуальна клавіатура — Дозволяє користувачу вводити 
пароль за допомогою миші, а не фізичної клавіатури – це захищає 
пристрій від шпигунських програм під час використання на 
сторонніх комп’ютерах.

Інтерфейс
USB 3.1 Gen 1

Варіанти ємності8

8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ

Швидкість9 
USB 3.1 Gen 1

8 і 16 ГБ: швидкість зчитування - 165 МБ/с, швидкість запису - 22 МБ/с 
32 ГБ: швидкість зчитування - 250 МБ/с, швидкість запису - 40 МБ/с 
64 ГБ: швидкість зчитування - 250 МБ/с, швидкість запису - 85 МБ/с 
128 ГБ: швидкість зчитування - 250 МБ/с, швидкість запису - 85 МБ/с

USB 2.0 
8-128 ГБ: Швидкість зчитування - 30 МБ/с, швидкість запису - 20 МБ/с

Габарити
7,9 x 22,2 x 12,05 мм

Водонепроникність 
до 1,2 м; відповідає вимогам стандарту IEC 60529 IPX8. Пристрій 
повинен використовуватись у чистому та сухому вигляді.

Робоча температура
від 0 до +60 °C

Температура зберігання
від –20 до +85 °C

Сумісність
Відповідність USB 3.0 та сумісність з 2.0

Мінімальні вимоги до системи
— Відповідність USB 3.0 та сумісність з 2.0 
— Потрібні дві (2) вільні літери диска

Сумісність із
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8,  
macOS (версии 10.14.x – 11.x.x)

Накопичувач моделі Standard – сумісність із
Windows® 11, Windows 10, Windows 8.1,  
macOS (вер. 10.14.x – 13.x.x), Linux вер. v.2.6x+ 7

Накопичувач моделі Managed – сумісність із
Windows® 11, Windows 10, Windows 8.1,  
macOS (вер. 10.14.x – 13.x.x)
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1. Вимоги до паролів визначаються адміністратором під час налаштування за допомогою системи IronKey EMS для 
накопичувачів IronKey D300 моделі Managed.

2. Пристрій повинен використовуватись у чистому та сухому вигляді.

3. Віртуальна клавіатура: підтримує лише англійську мову (США) на Microsoft Windows.

4. SafeConsole Cloud Service від DataLocker, не входить у комплект. IronKey EMS наразі виводиться з продажу та 
замінюється на SafeConsole.

5. Модель D300S підтримує обмежену кількість команд Linux (зокрема, вхід, вихід, ініціалізація, довідка та «забув 
пароль»).

6. Модель D300SM підтримує обмежену кількість команд Linux (зокрема, вхід, вихід і зміна пароля).

7. Певні дистрибутиви Linux вимагають наявності повноважень привілейованого користувача (root) для належного 
виконання команд IronKey у вікні термінального застосунку.

8. Певна частина зазначеного обсягу флеш-накопичувача використовується для форматування та інших функцій, 
тому є недоступною для зберігання даних. Фактичний доступний для зберігання даних обсяг є меншим, аніж 
заявлений. Див. додаткову інформацію в посібнику користувача флеш-пам’яті Kingston.

9. Швидкість залежить від апаратного та програмного забезпечення пристрою, на якому використовується 
накопичувач, а також характеру його використання.

НОМЕРИ ЧАСТИН КІНГСТОНА

Накопичувачі моделі 
Standard

Накопичувачі моделі 
Managed

IKD300S/8GB IKD300SM/8GB

IKD300S/16GB IKD300SM/16GB

IKD300S/32GB IKD300SM/32GB

IKD300S/64GB IKD300SM/64GB

IKD300S/128GB IKD300SM/128GB

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА D300S D300S Managed

Передача 
файлів

SafeConsole / 
IronKey EMS

Windows®11, 10, 8.1 √√ √√ √√

macOS (вер. v. 10.14.x 
– 13.x.x) √√ √√ √√

Linux вер. 2.6.x +7 √ √ 5 √ √ 6


