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Pamięć USB IronKey™ W700 firmy Kingston® oferuje firmom korzystającym 

z rozwiązania Microsoft® Windows To Go najwyższe bezpieczeństwo danych 

dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu sprzętowemu XTS-AES i zgodności ze 

standardem FIPS 140-2 Level 3. Dane są chronione zgodnie z wymaganiami 

najbardziej rygorystycznych standardów, jednak bez obniżania wydajności 

operacji odczytu i zapisu w funkcji Windows To Go. Istnieje też możliwość 

zarządzania pamięcią z użyciem opracowanej przez firmę DataLocker 

platformy IronKey EMS by DataLocker umożliwiającej centralne 

administrowanie politykami dostępu i użytkowania. Pamięć IronKey 

W700 potrafi wykrywać i reagować na próby fizycznej ingerencji, a jej 

wzmocniona i zabezpieczona obudowa spełnia najbardziej wyśrubowane 

wojskowe wymagania dotyczące wytrzymałości i trwałości.  

Najwyższe bezpieczeństwo i certyfikat  
Windows To Go.

Cechy i dane techniczne na odwrocie >>

IronKey W700

> Certyfikat Windows To Go

> Najwyższe bezpieczeństwo potwierdzone 
certyfikatem FIPS 140-2 Level 3

> Opcja zarządzania z użyciem platformy 
IronKey EMS by DataLocker

> Wzmocniona obudowa
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IronKey W700

DANE TECHNICZNE

 > Pojemności1 32GB, 64GB, 128GB

 > Zabezpieczenie hasłem 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe  
XTS-AES, automatyczna ochrona danych w chwili odłączenia pamięci

 > Zgodność za standardem FIPS 140-2 Level 3

 > Opcja zarządzania Przydatna w przedsiębiorstwach funkcja 
zarządzania pamięciami W700. Platforma IronKey EMS by DataLocker 
służy do centralnego zarządzania politykami użytkowania i dostępu 
do tysięcy pamięci IronKey Workspace W700.

 > Prędkość2 maks. podczas odczytu: 400 MB/s, maks. podczas zapisu: 
300 MB/s

 > Wymiary 82,3 mm x 21,1 mm x 9,1 mm

 > Temperatura pracy od 0°C do 70°C

 > Temperatura przechowywania od -40°C do 85°C

 > USB 3.0 SuperSpeed, odporność na pył, odporność na wstrząsy, 
wzmocniona obudowa

 > Wodoodporność do ok. 90 cm; MIL-STD-810F

 > Gwarancja 5 lat 
 
Wymagania systemowe funkcji Windows To Go

 > Proces rozruchu obsługa rozruchu z urządzenia USB

 > Oprogramowanie sprzętowe obsługa rozruchu z urządzenia USB; 
(komputery posiadające certyfikat zgodności z systemem Windows 
7, 8, 8.1 lub 10 można skonfigurować do rozruchu bezpośrednio 
z urządzenia USB; w przypadku braku pewności, czy dany komputer 
umożliwia rozruch z urządzenia USB, należy skontaktować się  
z jego producentem)

 > Architektura procesowa musi obsługiwać obraz na dysku funkcji 
Windows To Go

 > Zewnętrzne koncentratory USB nieobsługiwane; dysk funkcji 
Windows To Go należy podłączyć bezpośrednio do komputera hosta

 > Processor 1 GHz lub szybszy

 > Pamięć RAM 2 GB lub więcej

 > Grafika karta graficzna zgodna z DirectX 9 wyposażona w sterownik 
WDDM 1.2 lub nowszy

 > Port USB port USB 2.0 lub nowszy

 >Wygoda funkcji Windows To Go — Pamięć USB IronKey W700 
oferuje jedną z najbezpieczniejszych platform obsługujących 
funkcję Windows To Go dostępnych na rynku.
 >Najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich danych —  
Bezpieczna pamięć ułatwia zachowanie zgodności z ciągle 
rozrastającą się listą przepisów i standardów, takich jak FIPS, GLBA, 
HIPPA, HITECH, PCI, GTSA.
 >Wydajność i bezpieczeństwo bez żadnych kompromisów — 
Szybkie i łatwe przenoszenie nawet największych zbiorów danych.
 >Opcjonalne zarządzanie — Platforma IronKey EMS by 
DataLocker służy do centralnego zarządzania politykami 
użytkowania i dostępu do tysięcy pamięci IronKey W700.

CECHY/ZALETY

1 Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią flash jest używana do obsługi formatowania i innych 
funkcji i jest niedostępna do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista pojemność 
urządzenia dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na produktach. Więcej 
informacji znajduje się w przewodniku po urządzeniach pamięci flash firmy Kingston dostępnym pod 
adresem kingston.com/flashguide.

2 Szybkość może się różnić w zależności od urządzenia hostującego, oprogramowania i wykorzystania. 
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