
Xem thêm >>

 › Bảo mật dữ liệu cá nhân 
với tính năng mã hóa 
phần cứng và bảo vệ bằng 
mật khẩu

 › Tùy chọn sao lưu tự động 
USBtoCloud của ClevX™ 
giúp bạn truy cập dữ liệu 
của mình mọi lúc mọi nơi

 › Giao tiếp USB 3.0 với tốc 
độ cực nhanh

 › Tương thích với cả 
Windows và Mac

 › Dễ dàng cài đặt và sử dụng 

 › Vỏ kim loại bền chắc với 
móc chìa khóa

Tự động sao lưu USB lên đám mây
Khóa dữ liệu cá nhân của bạn với DataTraveler® Locker+ G3 của Kingston. Đây là một 
phương pháp an toàn và tiện lợi để bảo vệ an toàn cho biên lai, sao kê ngân hàng 
và các tài liệu nhạy cảm khác với hai lớp bảo mật dữ liệu, mật khẩu và mã hóa phần 
cứng. USB tự khóa và định dạng lại sau 10 lần cố gắng xâm nhập thất bại, tính năng 
này giúp người dùng yên tâm rằng dữ liệu của họ vẫn an toàn ngay cả khi ổ bị thất 
lạc hoặc mất cắp.

DataTraveler Locker+ G3 còn có tính năng tùy chọn là sao lưu đám mây. Người dùng 
có thể chọn tự động sao lưu dữ liệu của mình từ DataTraveler Locker+ G3 lên Google 
Drive™, OneDrive (Microsoft®), Amazon Cloud Drive, Dropbox hoặc Box để trong 
trường hợp ổ bị thất lạc hoặc mất cắp, dữ liệu của họ vẫn nằm ở một nơi an toàn.

Thiết bị sử dụng giao diện USB 3.0 có tốc độ lên đến 135MB/giây đọc, cao hơn 
khoảng 2 đến 3 lần so với tốc độ của USB thế hệ trước, giúp bạn bảo mật các tập tin 
nhanh hơn.1

DataTraveler Locker+ G3 rất dễ cài đặt và sử dụng, bạn không cần phải cài đặt thêm 
ứng dụng vì tất cả những phần mềm và tính năng bảo mật cần thiết đã được cài đặt 
sẵn. Thiết bị hoạt động trên cả Windows và Mac nên người dùng có thể truy cập các 
tập tin từ nhiều hệ thống khác nhau mà không cần phải cài đặt chương trình trên mỗi 
máy tính sử dụng.

Vỏ kim loại bền giúp bảo vệ ổ khỏi những hư hại khi rơi và va chạm. Thêm vào đó, dây 
đeo chìa khóa đính sẵn giúp bạn có thể mang theo dữ liệu đi bất cứ nơi đâu một cách 
thuận tiện. Nắp gắn vừa khít với phần đuôi của ổ nên sẽ không bị rơi ra.

DataTraveler Locker+ G3 được bảo hành 5 năm, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và được đảm 
bảo bởi độ tin cậy nổi tiếng của Kingston®.
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MÃ SẢN PHẨM Ổ SSD BGA

ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH

Dung lượng2

16GB, 32GB 64GB, 128GB

Tốc độ1 
USB 3.0

16GB – đọc 135MB/giây, ghi 20MB/giây 
32GB – 128GB – đọc 135MB/giây, ghi 40MB/giây

USB 2.0 
16GB – 128GB – đọc 30MB/giây, ghi 20MB/giây

Dịch vụ đám mây được hỗ trợ 
Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon S3, Dropbox, Box

Kích thước 
60,56 mm x 18,6 mm x 9,75 mm

Yêu cầu hệ thống tối thiểu 
– tuân thủ USB 3.0 và tương thích với 2.0 
– cần có hai (2) ký tự ổ đĩa rảnh kề nhau để sử dụng3

Nhiệt độ hoạt động 
32°F đến 140°F (0°C đến 60°C)

Nhiệt độ bảo quản 
-4°F đến 185°F (-20°C đến 85°C)

Bảo hành/hỗ trợ 
Bảo hành 5 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí. Mỗi ổ DTLPG3 đều đi 
kèm giấy phép sử dụng USBtoCloud trong 5 năm (tính từ ngày kích 
hoạt) Khi giấy phép sử dụng phần mềm hết hạn, USBtoCloud cung 
cấp các tùy chọn cấp phép trực tiếp từ ClevX.

Tương thích với 
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS (v. 10.12.x - 10.15.x)
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Mã hóa phần cứng — Công cụ bảo mật cá nhân tốt 
nhất giúp bạn lưu trữ dữ liệu an toàn.

Bảo vệ bằng mật khẩu ưu việt — Người dùng thiết 
lập mật khẩu để ngăn chặn truy cập trái phép.

Linh hoạt — Tương thích qua lại giữa hệ thống Mac OS 
X và Windows.

Tùy chọn sao lưu lên đám mây — Truy cập dữ liệu lưu trữ 
trên DataTraveler Locker+ G3 từ dịch vụ lưu trữ đám mây cá 
nhân của bạn.

USBtoCloud™ của ClevX, LLC (Đang chờ cấp bằng sáng chế).

1. Tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc vào phần cứng của thiết bị, phần mềm và cách sử dụng.

2. 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 tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn về bộ nhớ Flash của Kingston.

3. Ký tự ổ đĩa rảnh đầu tiên sau các thiết bị vật lý như phân vùng hệ thống, ổ quang, v.v.
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