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Xem thêm >>

 › Bàn phím chữ và số giúp mở khóa  
thiết bị một cách dễ dàng

 › Mã hóa dựa trên phần cứng  
AES 256 bit trên toàn bộ ổ đĩa

 › Có thể sử dụng trên bất kỳ thiết bị  
nào có cổng USB 2.0 hoặc USB 3.1  
Thế hệ 1 (USB 3.0)

 › FIPS 140-2 Cấp độ 3

 › Mã PIN dành cho Quản trị viên (Admin) – 
Cho phép truy cập ổ bằng quyền  
Quản trị viên và khả năng cấp mã  
PIN dành cho Người dùng mới nếu  
người dùng quên mã PIN 

 › Truy cập chỉ đọc – Quản trị viên có thể đặt 
một phân vùng trước và tải sẵn nội dung 
dưới dạng chỉ đọc cho Người dùng 

Chế độ bảo mật lý tưởng là điều quan trọng nhất
DataTraveler® 2000 của Kingston được thiết kế để trở thành một 

chiếc USB bảo mật với bàn phím chữ và số được dùng để khóa 

bằng một chuỗi kết hợp chữ hoặc số, việc này giúp bảo vệ thiết 

bị bằng mã PIN dễ sử dụng. DT2000 trang bị công nghệ mã hóa 

dữ liệu dựa trên phần cứng AES 256 bit ở chế độ XTS trên toàn 

bộ ổ đĩa. Quá trình mã hóa được thực hiện trên USB và không 

có dấu vết nào của mã PIN được lưu lại trên hệ thống. Ổ được 

chứng thực FIPS 140-2 Cấp độ 3 nhằm đáp ứng yêu cầu phổ 

biến về CNTT trong doanh nghiệp.
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DATATRAVELER 2000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH

Giao tiếp
USB 3.1 Thế hệ 1 (USB 3.0)

Dung lượng1

4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Tốc độ2 
USB 3.1 
4GB: 80MB/giây đọc, 12MB/giây ghi 
8GB-16GB: 120MB/giây đọc, 20MB/giây ghi 
32GB-128GB: 135MB/giây đọc, 40MB/giây ghi

USB 2.0 
4GB-8GB: 30MB/giây đọc, 12MB/giây ghi 
16GB-128GB: 30MB/giây đọc, 20MB/giây ghi

Kích thước (ổ có bao đựng)
80mm x 20mm x 10,5mm

Kích thước (ổ không có bao đựng)
78mm x 18mm x 8mm

Chống nước/chống bụi
được chứng nhận IP57

Tính tương thích
tuân thủ USB 3.0 và tương thích với 2.0

Nhiệt độ hoạt động
0°C đến 40°C

Nhiệt độ bảo quản
-20°C đến 60°C

Yêu cầu hệ thống tối thiểu
tuân thủ USB 3.0 và tương thích với 2.0

Tương thích với

Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, macOS v.10.12.x – 
10.15.x, Linux kernel v.4.4.x, Chrome OS™ Android3

Bảo hành/hỗ trợ
bảo hành 3 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.
©2020 Kingston Technology Far East Corp. (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan.  Các 
nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và các nhãn hiệu thương mại là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. MKD-429.1 VN

Bảo vệ bằng mã hóa — Với bàn phím và tính năng 
mã hóa, nếu không biết mã PIN thì không một ai có 
thể biết được bạn lưu trữ những gì trên thiết bị.

Bàn phím chữ và số — Chỉ cần nhập mã PIN để mở 
khóa các tập tin dữ liệu trên USB.

Được chứng nhận FIPS 140-2 Cấp độ 3 — DT2000 
được chứng thực FIPS 140-2 Cấp độ 3 nhằm đáp ứng 
yêu cầu phổ biến về CNTT trong doanh nghiệp.

Tốc độ lưu trữ nhanh — USB 3.1 Thế hệ 1 (USB 3.0) 
cho phép truyền dữ liệu với tốc độ nhanh hơn.

DT2000 được dựa trên công nghệ DataLock® do ClevX, LLC cấp phép. Bằng sáng chế Hoa Kỳ: www.clevx.com/patents.

1. Một phần dung lượng đã công bố của thiết bị lưu trữ Flash được dành cho việc định dạng và các chức năng 

khác nên không thể dùng để 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, hãy truy cập vào Hướng dẫn về Bộ nhớ Flash của Kingston.

2. Tốc độ có thể thay đổi tùy theo phần cứng lưu trữ, phần mềm và cách sử dụng.

3. Chỉ áp dụng với các thiết bị tương thích.

MÃ SẢN PHẨM
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