
USB’den Buluta Otomatik Yedekleme
Kingston® DataTraveler® Locker+ G3 ile kişisel verilerinizi kilit altına alın. Makbuzları, banka 
hesap özetlerini ve diğer hassas belgeleri, çift kat güvenlik için donanımsal şifreleme 
ve parola koruması ile korumanın güvenli ve kullanışlı bir yoludur. Bellek, 10 başarısız 
oturum açma girişiminden sonra kilitlenir ve biçimlendirilir. Böylece kullanıcılar, bellekleri 
kaybolsa ya da çalınsa bile içleri rahat edebilir.

DataTraveler Locker+ G3, isteğe bağlı bir özellik olarak bulut yedekleme sunmaktadır. 
Kullanıcılar, DataTraveler Locker+ G3 to Google Drive™, OneDrive (Microsoft®), Amazon 
Cloud Drive, Dropbox ya da Box üzerindeki verileri otomatik olarak yedeklemeyi seçebilir 
ve böylece bellekleri çalınır ya da kaybolursa verilerinin güvenli bir yerde kalmalarını 
sağlayabilirler.

USB 3.0 arayüzü, dosyaları daha hızlı güvenceye almak için önceki nesilden yaklaşık 
2-3 kat daha hızlı, 135MB/s gibi yüksek hızlar sunmaktadır.1

DataTraveler Locker+ G3’ü herkes kolayca kurabilir ve kullanabilir. Herhangi bir uygulama 
yüklenmesi gerekmez. Gereken tüm yazılım ve güvenlik bellekte yer almaktadır. Hem 
Windows sistemlerde hem de Mac’lerde çalıştığında kullanıcılar, kullanılan her programa 
herhangi bir yazılım yüklemeden farklı farklı sistemlerde dosyalarına erişebilirler.

Belleği düşmelere, çarpmalara ve darbelere karşı korumak için dayanıklı metal muhafazaya 
sahiptir. Üzerindeki anahtarlık halkası ile verilerinizi istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Kapak 
belleğin arkasına takılabildiğinden kaybolmaz.

DataTraveler Locker+ G3 beş yıl garantilidir, ücretsiz teknik desteğe sahiptir ve efsanevi 
Kingston güvenirliği ile sunulmaktadır.

Daha fazla >>

 › Donanımsal şifreleme ve 

parola koruması ile kişisel 
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DT LOCKER+ G3 ŞIFRELI USB FLASH BELLEK

Donanım Şifreleme — Vverilerinizi güvende tutan en 
iyi kişisel güvenlik.

Üstün Parola Koruması — Kullanıcı, yetkisiz erişimleri 
önlemek için bir parola belirler.

TEKNIK ÖZELLIKLER

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

Çok yönlü — Mac OS X ve Windows sistemleriyle aynı 
anda çalışabilir.

İsteğe Bağlı Bulut Yedeklemesi — DataTraveler Locker+ 
G3 üzerindeki verilerinize kişisel bulut veri saklama 
alanınızdan erişin.

Kapasite2

16GB, 32GB 64GB, 128GB

Hız1 
USB 3.0

16GB – 135MB/s okuma, 20MB/s yazma 
32GB – 128GB – 135MB/s okuma, 40MB/s yazma

USB 2.0 
16GB – 128GB – 30MB/s okuma, 20MB/s yazma

Desteklenen bulut hizmetleri
Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon S3, Dropbox, Box

Boyutlar
60,56mm x 18,6 mm x 9,75 mm

Minimum sistem gereksinimleri
– USB 3.0 ve 2.0 uyumlu 
– kullanım için iki (2) serbest ardışık sürücü harfi gereklidir3

Çalışma sıcaklığı
32°F ila 140°F (0°C ila 60°C)

Saklama sıcaklığı
-4°F ila 185°F (-20°C ila 85°C)

Garanti/destek
5 yıl garanti. Her DTLPG3 bellek ile 5 yıllık (etkinleştirmeden 
sonra) USBtoCloud lisansı gelmektedir Yazılım lisansının süresinin 
dolduğunda USBtoCloud, doğrudan ClevX’ten lisans seçenekleri 
sunmaktadır.

Bunlarla uyumludur
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS (v. 10.12.x - 10.15.x)
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ClevX, LLC’den USBtoCloud&#x99; (Patent Başvurusu Yapılmış).

1. Hız ana bilgisayar donanımı, yazılımı ve kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterir.

2. Flash bellekte belirtilen 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’ın Flash Bellek rehberine bakın.

3. Sistem bölümlemesi, optik sürücüler vs. gibi fiziksel cihazların ardından ilk serbest sürücü harfleri.

PARÇA NUMARALARI

DT Locker + G3

DTLPG3/16GB

DTLPG3/32GB

DTLPG3/64GB

DTLPG3/128GB


