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Bilgisayarınızın hassas verilerini koruyun
Kingston DataTraveler® Vault Privacy 3.0 USB Flash bellekler, XTS modunda 256-bit 
AES donanım tabanlı şifreleme ile uygun fiyatlı ticari sınıf güvenlik sağlar. İzinsiz 
erişimleri önlemek için saklanan verileri yüzde 100 korur ve en düşük özelliklere 
uygun olarak zorunlu karmaşık koruma sunar. İçinizin daha rahat etmesi için 
10 müdahale girişiminden sonra sürücü kilitlenir ve formatlanır.

Kuruluşlar, iç kurumsal IT gereksinimlerini karşılamak için sürücüleri özelleştirebilirler. 
Özel logo, serileştirme numaralandırması, parola denemesi sayısı, en düşük parola 
uzunluğu ve standart uç nokta yönetimi (beyaz listeleme) yazılımına entegrasyon 
için özel ürün tanımlayıcıları özelleştirme ile sunulabilmektedir.

SuperSpeed USB 3.0 teknolojisi, kullanıcıların güvenlik için transfer hızlarından ödün 
vermek zorunda kalmayacakları anlamına gelmektedir. DTVP 3.0, sık sık istenen kurumsal 
ve devlet IT gereksinimlerini karşılamak için FIPS 197 onaylıdır ve TAA-uyumludur.

Daha fazla >>

 › Uygun fiyatlı,  

iş sınıfı güvenlik

 › Özel iç kurumsal 

IT gereksinimlerini 

karşılamak için 

özelleştirilebilir

 › SuperSpeed (USB 3.0) 

teknolojisi

 › FIPS 197 onaylı  

ve TAA uyumlu

DATATRAVELER VAULT PRIVACY 3.0



DATATRAVELER VAULT PRIVACY 3.0

Şifrelenmiş koruma — Tüm verileriniz donanımsal 
şifreleme ile korunmaktadır. Bu nedenle kimse, 
parolanızı bilmeden verilerinize erişemez.

Karmaşık parola desteği — 4 karakter setinden 3 
tanesinin bir arada kullanıldığı 16 karaktere kadar parola 
ile korumanızı en üst düzeye çıkarın: büyük harf, küçük 
harf, sayılar ve/veya özel karakterler.

TEKNIK ÖZELLIKLER

ÖZELLIKLER/AVANTAJLAR

Veri güvenliği uyumuna yardımcı1 — Şifrelenmiş veri 
koruması ile en iyi uygulama politikalarını kullanın.

Özelleştirilebilir — Sürücüler, şirket içi IT 
gereksinimlerini karşılamak için serileştirme numaraları, 
özel logo, ve standart uç nokta yönetimi yazılımını 
(beyaz liste) entegrasyon için özel ürün tanımlayıcısı 
dahil olmak üzere çeşitli şekillerde özelleştirilebilir.

Arabirim
SuperSpeed (USB 3.0)

Kapsite2

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

Hız3 
USB 3.0 
4GB: 80MB/s okuma, 12MB/s yazma 
8GB - 16GB: 165MB/s okuma, 22MB/s yazma 
32GB: 250MB/s okuma, 40MB/s yazma 
64GB - 128GB: 250MB/s okuma, 85MB/s yazma

USB 2.0 
4GB: 30MB/s okuma, 12MB/s yazma 
8GB - 128GB: 30MB/s okuma, 20MB/s yazma

Boyutlar
77,9 mm x 22,2 mm x 12,05 mm

Suya dayanıklı
120 cm’e kadar; IEC 60529 IPX8’e uygundur. 
Kullanılmadan önce ürün temiz ve kuru olmalıdır.

Çalışma sıcaklığı
0°C ile 60°C arası

Saklama sıcaklığı
-20°C ile 85°C arası

Uyumluluk
USB 3.0 ve 2.0 ile uyumludur

Minimum sistem gereksinimleri
USB 3.0 ve 2.0 ile uyumludur 
kullanım için iki (2) serbest ardışık sürücü harfi gereklidir4

Garanti/destek
5 yıl garanti

Tüm işletim sistemleri
Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS (v. 10.12.x – 10.15.x), 
Linux kernel v4.4.x5
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PARÇA NUMARALARI

DTVP30

DTVP30/4GB

DTVP30/8GB

DTVP30/16GB

DTVP30/32GB

DTVP30/64GB

DTVP30/128GB

1. Ürün, uyuma yönelik yönetimli bir güvenlik çözümü içinde bir unsur olarak yer alır.

2. 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’ın Flash Bellek rehberine bakın.

3. Sunucu donanımı, yazılım ve kullanıma göre hız farklılık gösterebilir.

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

5. Yalnızca i386/x86_64 Intel ve AMD tabanlı işlemcileri destekler. Linux’un bazı dağıtımları, terminal uygulaması 
penceresinde DataTraveler’ın komutlarını düzgün bir şekilde gerçekleştirmek için süper kullanıcı (root) 
öncelikleri gerektirir.


