
kingston.com/usb

> Windows To Go Sertifikalı

> Çok güvenli FIPS 140-2 Seviye 3 doğrulama

> IronKey EMS by DataLocker ile isteğe 
bağlı olarak yönetilebilir

> Sağlam muhafaza

Kingston® IronKey™ W700, Microsoft® Windows To Go kullanan şirketlere, 

dahili donanım tabanlı XTS-AES 256-bit şifreleme ve FIPS 140-2 Seviye 3 

doğrulama içeren çok güvenli bir USB sürücü sunuyor. En katı veri güvenliği 

standartları ile verilerin güvenliğini sağlarken Windows To Go için en hızlı 

okuma/yazma performansı sunar. Sürücü erişim ve kullanım politikalarının 

merkezi olarak yönetmek için DataLocker’in IronKey EMS by DataLocker’ını 

kullanarak isteğe bağlı olarak yönetilebilir. Fiziksel değişiklikleri algılayabilen 

ve buna tepki verebilen IronKey W700’ün sağlam ve güvenli muhafazası, 

askeri sınıf sağlamlık ve dayanıklılık için en katı standartları karşılamaktadır. 

Çok güvenli ve Windows To Go sertifikalı.

Özellikler/teknik özellikler arka taraftadır >>

IronKey W700
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ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

 >Windows To Go’nun Kullanışlılığı — IronKey W700, Microsoft 
Windows To Go için satın alabileceğiniz en güvenli platformlardan biridir.
 > Ek katı veri güvenliği — Güvenli kilit, FIPS, GLBA, HIPPA, HITECH, 
PCI, GTSA dahil olmak üzere sayıları her gün artan yönetmeliklere ve 
standartlara uyuma yardımcı olur.
 >Ödünsüz performans ve güvenlik — Büyük veri setleri bile hızlı ve 
kolay biçimde transfer edilebilir.
 > İsteğe bağlı yönetim — IronKey EMS by DataLocker’ı, binlerce 
IronKey W700 sürücü için erişim ve kullanım politikalarını merkezi 
olarak yönetmek için kullanın.

ÖZELLIKLER

 > Kapasiteler1 32GB, 64GB, 128GB

 > Parola koruması XTS-AES 256-bit donanımsal şifreleme, cihazın 
çıkartılmasıyla otomatik veri koruması

 > FIPS 140-2 Seviyesi 3 onaylı

 > Yönetilebilir Kurumsal yönetim W700 cihazlarının isteğe bağlı bir özelliğidir. 
Binlerce IronKey Workspace W700 sürücüde erişim ve kullanım politikalarını 
merkezi olarka yönetmek için IronKey EMS by DataLocker’ı kullanın.

 > Hız2 Maks. Okuma: 400 MB/saniye, Maks. Yazma: 300 MB/saniye

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

 > Çalışma Sıcaklığı 0°C - 70°C

 > Ortam Sıcaklığı -40°C - 85°C

 > USB 3.0 SuperSpeed, toza dayanıklı, darbelere dayanıklı, sağlam

 > Su geçirmez 3 ft’e kadar; MIL-STD-810F

 > Garanti 5 yıl 
 
Windows To Go için Sistem Gereksinimleri

 > Açılış işlemi USB’den açılış olanağı

 > Yazılım (Firmware) USB’den açılış yapabilir. (Windows 7, 8, 8.1,  
ya da 10 ile kullanım için onaylı PC’ler doğrudan USB’den açılış 
yapabilecek şekilde yapılandırılabilir; PC’nizin USB’den açılış yapıp 
yapamadığını öğrenmek için donanım üreticinize danışın)

 > İşlem Mimarisi Windows To Go sürücüsündeki disk 
görüntüsünü desteklemelidir

 > Harici USB Hub’ları desteklenmiyor; Windows To Go sürücüsünü 
makinenin kendisine bağlayın

 > İşlemci 1GHz ya da daha hızlı

 > RAM 2GB ya da daha fazla

 > Grafikler WDDM 1.2 ya da daha ileri sürücülü DirectX 9 grafik cihazları

 > USB Bağlantı Noktası USB 2.0 bağlantı noktası ya da daha yüksek

1 Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu 
nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu nedenle kullanılabilir gerçek veri depolama kapasitesi 
ürünlerin üzerinde listelenenden azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresindeki 
Kingston’ın Flash Bellek Rehberine gidin.

2 Sunucu donanımı, yazılım ve kullanıma göre hız farklılık gösterebilir.
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KINGSTON PARÇA NUMARALARI

IKW700/32GB 

IKW700/64GB 

IKW700/128GB 


