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IronKey™ W700 của Kingston® mang đến cho các công ty triển khai 

Microsoft® Windows To Go một ổ USB siêu bảo mật với tính năng mã hóa 

256 bit XTS-AES dựa trên phần cứng và chứng thực FIPS 140-2 Cấp 3. Ổ 

bảo vệ với các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt nhất, đồng thời 

có tốc độ đọc/ghi nhanh dành cho Windows To Go. Ổ có thể được quản 

lý một cách tùy chọn sử dụng IronKey EMS by DataLocker, do DataLocker 

cung cấp, để quản lý một cách tập trung quyền truy cập và chính sách sử 

dụng. Có thể phát hiện và phản ứng với tác động vật lý, IronKey W700 có 

lớp vỏ chịu va đập và an toàn, đáp ứng được ngay cả những tiêu chuẩn 

khắt khe nhất về sức chịu đựng và độ bền của quân đội. 

Siêu bảo mật và được chứng nhận  
Windows To Go.

Lật trang để xem tính năng/thông số kỹ thuật >>

IronKey W700

> Được chứng nhận Windows To Go

> Xác thực FIPS 140-2 Cấp 3 siêu bảo mật

> Được quản lý một cách tùy chọn qua 
IronKey EMS by DataLocker

> Vỏ chịu va đập
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IronKey W700

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H UẬT
 > Dung lượng1 32GB, 64GB, 128GB

 > Bảo vệ bằng mật khẩu mã hóa phần cứng 256 bit XTS-AES, bảo vệ 
dữ liệu tự động khi tháo thiết bị

 > Được xác thực FIPS 140-2 Cấp 3

 > Dễ dàng quản lý Quản lý doanh nghiệp là một tính năng tùy chọn 
cho các thiết bị W700. Sử dụng IronKey EMS by DataLocker để quản 
lý tập trung quyền truy cập và chính sách sử dụng đối với hàng ngàn 
ổ IronKey Workspace W700.

 > Tốc độ2 Đọc tối đa: 400 MB/giây, Ghi tối đa: 300 MB/giây

 > Kích thước 82,3mm x 21,1mm x 9,1 mm

 > Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 70°C

 > Nhiệt độ bảo quản -40°C đến 85°C

 > USB 3.0 Siêu tốc, chống bụi, chống sốc, chịu va đập

 > Chống nước lên đến 3 ft; MIL-STD-810F

 >  Bảo hành 5 năm 
 
Yêu cầu về hệ thống đối với Windows To Go

 > Quá trình khởi động có thể khởi động từ USB

 > Firmware hỗ trợ khởi động từ USB (những máy tính được chứng 
nhận để sử dụng với Windows 7, 8, 8.1 hoặc 10 có thể được cấu hình 
để khởi động trực tiếp từ USB; hãy liên hệ với nhà sản xuất phần 
cứng nếu bạn không chắc về khả năng khởi động từ USB của máy 
tính của bạn) 

 > Kiến trúc xử lý phải hỗ trợ hình ảnh trên ổ đĩa Windows To Go 

 > Hub USB gắn ngoài không hỗ trợ; Kết nối ổ Windows To Go trực 
tiếp với máy chủ

 > Bộ xử lý 1GHz hoặc nhanh hơn

 > RAM 2GB hoặc lớn hơn

 > Đồ họa thiết bị đồ họa DirectX 9 với WDDM 1.2 hoặc trình điều 
khiển mạnh hơn

 > Cổng USB cổng USB 2.0 hoặc cao hơn

 > Sự tiện lợi của Windows To Go — IronKey W700 cung cấp một 
trong những nền tảng bảo mật nhất mà bạn có thể mua cho 
Microsoft Windows To Go.
 >Bảo mật dữ liệu khắt khe nhất — Khóa bảo mật giúp tuân thủ 
một danh sách ngày càng nhiều các quy định và tiêu chuẩn gồm 
FIPS, GLBA, HIPPA, HITECH, PCI, GTSA.
 >Hiệu năng và bảo mật mà không thỏa hiệp — Truyền nhanh 
và dễ dàng ngay cả những tập dữ liệu lớn.
 >Quản lý tùy chọn — Sử dụng IronKey EMS by DataLocker để 
quản lý tập trung quyền truy cập và chính sách sử dụng đối với 
hàng ngàn ổ IronKey W700.

T Í N H  N Ă N G / Ư U  Đ I Ể M

1 Một phần dung lượng của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng khác 
và vì thế không dành cho việc lưu trữ dữ liệu. Do đó, dung lượng thực của thiết bị luôn nhỏ hơn mức 
công bố trên sản phẩm. Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston tại 
kingston.com/flashguide.

2 Speed may vary due to host hardware, software and usage. 
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