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> Certificado para Windows To Go

> Validação ultrassegura FIPS 140-2 nível 3

> Gerenciado de modo opcional via 
IronKey EMS da DataLocker

> Estrutura robusta

O IronKey™ W700 da Kingston® oferece às empresas que implementam 
o Windows To Go da Microsoft® uma unidade USB ultrassegura com 
criptografia de hardware de 256 bits AES e validação FIPS 140-2 nível 3. Ele 
protege com os padrões mais estritos de segurança de dados ao mesmo 
rempo em que proporciona um desempenho rápido de leitura/gravação 
para Windows To Go. A unidade pode ser opcionalmente gerenciada, 
usando o IronKey EMS da DataLocker, disponível pela DataLocker, para 
administrar de modo central o acesso e as políticas de utilização. Capaz 
de detectar e reagir a adulterações físicas, a estrutura robusta e segura 
do IronKey W700 atende os padrões mais exigentes de resistência e 
durabilidade de nível militar. 

Ultrasseguro e certificado Windows To Go.

Características/especificações no verso >>

IronKey W700
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RECURSOS/BENEFÍCIOS

 >Prático para Windows To Go — O IronKey W700 oferece uma das 
plataformas mais seguras que você pode comprar para o Windows 
To Go da Microsoft.
 > Segurança de dados mais rígida do mercado — Cadeado de 
segurança ajuda a cumprir a crescente lista de regulamentações e 
padrões, incluindo FIPS, GLBA, HIPPA, HITECH, PCI e GTSA.
 >Desempenho e segurança sem concessões — Mesmo grandes 
conjuntos de dados são transferidos de forma rápida e fácil.
 >Gerenciamento opcional — Use o IronKey EMS da DataLocker para 
administrar de modo central o acesso e uso de políticas para milhares 
de unidades IronKey W700.

ESPECIFICAÇÕES

 > Capacidades1 32GB, 64GB, 128GB

 > Protegido por senha criptografia de hardware XTS-AES de 256 
bits, proteção automática de dados na remoção do dispositivo

 > Validado FIPS 140-2 Nível 3

 > Gerenciável Gerenciamento empresarial é um recurso opcional 
do dispositivos W700. Use o IronKey EMS da DataLocker para 
administrar de modo central o acesso e as políticas de utilização de 
milhares de unidades IronKey Workspace W700.

 > Velocidade2 Leitura Máxima: 400 MB/segundo, Gravação Máxima: 
300 MB/segundo

 > Dimensões 82,3 x 21,1 x 9,1 mm

 > Temperatura de Operação 0°C a 70°C

 > Temperatura de armazenagem -40°C a 85°C

 > SuperSpeed USB 3.0, resistente à poeira, resistente  
à choque, reforçado

 > À prova d’água até 1 metro; MIL-STD-810F

 >  Garantia 5 anos 
 
Requisitos do sistema para Windows To Go

 > Processo de inicialização capaz de inicialização USB

 > Firmware habilitado para inicialização USB (PCs certificados 
para uso com Windows 7, 8, 8.1 ou 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)

 > Arquitetura do processo 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

 > RAM 2GB ou superior

 > Gráficos dispositivo gráfico DirectX 9 com driver WDDM 1.2 ou superior

 > Porta USB porta USB 2.0 ou superior

1 Parte das capacidades listadas no dispositivo de armazenamento Flash é utilizada para formatação 
e outras funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados. Isso significa que 
a capacidade real de armazenamento de dados é inferior àquela indicada nos produtos. Para mais 
informações, visite o Guia de Memória Flash da Kingston em kingston.com/flashguide.

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