
Segurança de dados criptografada por  
hardware com backup automático na nuvem
Kingston IronKey™ Locker+ 50 Os pendrives oferecem segurança de nível de 
consumidor com criptografia de hardware AES no modo XTS, incluindo proteções 
contra BadUSB com firmware assinado digitalmente e ataques de senha de força bruta. 
A série LP50 também está em conformidade com a Lei de Acordos de Comércio (TAA). 

O LP50 agora é compatível com opção de várias senhas (Administrador e Usuário) 
com os modos Complexo ou de Frase-senha. O modo Complexo permite senhas de 6 
a 16 caracteres usando 3 de 4 conjuntos de caracteres. O novo modo de Frase-senha 
permite um PIN numérico, uma frase, uma lista de palavras ou até mesmo letras de 
música com 10 a 64 caracteres. O administrador pode habilitar uma senha de Usuário 
ou redefinir a senha de Usuário para restaurar o acesso aos dados. Para auxiliar na 
digitação da senha, o símbolo de “olho” pode ser ativado para mostrar a senha digitada, 
reduzindo erros de digitação que levam a tentativas de login com falha. A proteção 
contra ataques de força bruta bloqueia o Usuário após 10 tentativas seguidas de inserir 
uma senha inválida e apaga a unidade com criptografia se a senha de Administrador 
for inserida incorretamente 10 vezes seguidas. Além disso, um teclado virtual integrado 
protege as senhas de coletores de dados digitados ou coletores de tela.

Locker+ 50 foi projetado para conveniência com uma pequena caixa de metal e 
loop de chave integrado para levar dados a qualquer lugar. O LP50 também conta 
com backup opcional USBtoCloud (da ClevX®) para acessar dados na unidade do 
seu armazenamento pessoal em nuvem por meio do Google Drive™, OneDrive 
(Microsoft®), Amazon Cloud Drive, Dropbox™ ou Box. O LP50 é fácil de configurar e usar 
por qualquer pessoa, sem necessidade de instalação de aplicativos; todo o software e 
segurança necessários já estão na unidade. Funciona tanto no Windows® quanto no 
macOS® para que os usuários possam acessar arquivos de vários sistemas. 
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IRONKEY LOCKER+ 50

Pendrive criptografado (hardware) c/criptografia 
XTS-AES — Proteja dados importantes com proteções 
integradas contra BadUSB e ataques de força bruta.

Opção de várias senhas (Admin/Usuário) com modos 
Complexo/Frase-senha — O administrador pode 
redefinir uma senha de Usuário para restaurar o acesso do 
Usuário aos dados. 

Novo modo de Frase-senha — Selecione entre o modo 
de senha Complexo ou de Frase-senha. As frases-senha 
podem ser um PIN numérico, uma frase com caracteres 

RECURSOS/BENEFÍCIOS

de espaço, uma lista de palavras ou até mesmo letras de 
música com 10 a 64 caracteres.

Backup pessoal automático na nuvem — Acesse 
os dados armazenados em IronKey Locker+ 50 do seu 
armazenamento pessoal na nuvem. 

Recursos adicionais de segurança — Reduza as 
tentativas de login com erros ativando o botão de “olho” 
para visualizar a senha digitada. Use o teclado virtual para 
proteger a entrada de senha contra coletores de dados 
digitados e coletores de tela.
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CÓDIGO DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES

IronKey Locker+ 50

IKLP50/16GB

IKLP50/32GB

IKLP50/64GB

IKLP50/128GB

USBtoCloud® por ClevX, LLC

1. Parte da capacidade indicada em um dispositivo de armazenamento flash é usada para formatação e outras 
funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados. Por isso, a capacidade real disponível para 
armazenamento de dados é menor do que a indicada nos produtos. Para obter mais informações, acesse o Guia de 
Memória USB da Kingston.

2. A velocidade pode variar devido ao hardware, software e uso do host.

3. Primeiras letras de unidade livre após dispositivos físicos, como partição do sistema, unidades ópticas, etc.

Interface
USB 3.2 de 1ª geração

Capacidades1

16GB, 32GB, 64GB e 128GB

Conector
Tipo A

Velocidade2

USB 3.2 de 1ª geração 
16GB a 128GB: 145 MB/s para leitura e 115 MB/s para gravação

USB 2.0 
16GB a 128GB: 30 MB/s para leitura e 20 MB/s para gravação

Serviços de nuvem compatíveis
Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon S3, Dropbox™, Box

Dimensões
60,56 x 18,6 x 9,75 mm

Temperatura de funcionamento
0 °C a 50 °C

Temperatura de armazenamento 
-20 °C a 85 °C

Compatibilidade
USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 de 1ª geração

Requisitos mínimos do sistema
Duas (2) letras de unidade consecutivas gratuitas necessárias para uso3

Garantia/suportet
Garantia limitada de 5 anos, suporte técnico gratuito. Uma licença de 
5 anos (após ativação) para USBtoCloud é incluída em cada unidade 
IKLP50. Após o vencimento da licença do software, USBtoCloud oferece 
opções de licenciamento diretamente de ClevX.

Compatível com
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (v. 10.14.x - 12.x.x) 


