
Drive Keypad terenkripsi Perangkat Keras Bersertifikat  
FIPS 140-3 Level 3 (Menunggu Persetujuan)
Kingston IronKey™ Keypad 200 adalah drive USB terenkripsi perangkat keras tanpa OS dengan 
keypad alfanumerik untuk akses PIN yang mudah digunakan. 

KP200 menggabungkan enkripsi berbasis perangkat keras 256-bit XTS-AES. KP200 juga memiliki 
sertifikat FIPS 140-3 Level 3 (Menunggu Persetujuan) untuk keamanan tingkat militer dengan 
menerapkan standar yang lebih tinggi untuk perlindungan data. Sirkuitnya dilapisi oleh epoksi 
khusus sehingga hampir mustahil untuk melepaskan komponen tanpa merusaknya; epoksi yang 
sangat kuat ini mampu menghentikan serangan terhadap komponen semikonduktor. Drive ini 
dirancang agar mudah mendeteksi pelanggaran akses dan memperingatkan pemilik. Perangkat 
ini juga menerapkan perlindungan terhadap serangan kata sandi Brute Force, dan perlindungan 
BadUSB dengan firmware yang ditandatangani secara digital. Keypad alfanumerik dilapisi dengan 
polimer yang melindungi tombol dan menyembunyikan penggunaan kunci melalui analisis sidik 
jari pada tombol.

KP200 menggunakan baterai isi ulang internal yang dapat digunakan untuk membuka kunci drive 
terlebih dahulu tanpa menggunakan perangkat lunak apa pun, lalu mencolokkannya ke perangkat 
yang mendukung perangkat penyimpanan USB tipe A. Hal ini memberikan pengguna fleksibilitas 
paling tinggi di berbagai platform dan sistem operasi yang berbeda. 

Dengan opsi Multi-PIN (Admin/User), keypad dapat digunakan untuk mengatur PIN alfanumerik 
yang mudah diingat bagi Admin atau Pengguna, tetapi sulit ditebak. Admin dapat mengembalikan 
PIN Pengguna dan memberikan akses ke drive jika PIN Pengguna lupa, atau jika drive terkunci 
setelah mencapai maksimum 10 percobaan login Pengguna. Dengan mengaktifkan PIN Admin 
dan PIN Pengguna, KP200 akan mengunci PIN Pengguna setelah 10 kali gagal login; jika PIN Admin 
yang dimasukkan salah sebanyak 10 kali berturut-turut, perlindungan serangan Brute Force akan 
menghapus drive dengan kripto, menghancurkan data selamanya, dan meresetnya.

Drive ini juga menawarkan dua tingkat mode Baca Saja (atau Perlingungan Tulisan) – yaitu mode 
Global yang dapat diatur oleh Admin, dan mode sesi saja yang dapat diatur oleh Pengguna. Mode 
Baca Saja dapat melindungi drive dari malware yang terdapat pada sistem mencurigakan. Selain itu, 
Admin dapat memuat konten dan mengatur mode Baca Saja Global, sehingga Pengguna dapat 
mengakses data tetapi tidak melakukan perubahan apa pun. lainnya >>
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Bersertifikasi FIPS 140-3 Level 3 (menunggu 
persetujuan) — KP200 kini telah memenuhi spesifikasi 
keamanan tingkat militer FIPS 140-3 Level 3 baru yang 
diterbitkan oleh NIST. Ini adalah versi yang disempurnakan 
dari spesifikasi FIPS 140-2 yang meningkatkan kemampuan 
keamanan dan ketahanan hard disk. Ini mencakup 
enkripsi 256-bit XTS-AES dengan perlindungan terhadap 
serangan Brute Force dan BadUSB dengan firmware yang 
ditandatangani secara digital. Sirkuitnya dilapisi oleh epoksi 
khusus sehingga hampir mustahil untuk melepaskan 
komponen tanpa merusaknya; epoksi yang sangat kuat 
ini mampu menghentikan serangan terhadap komponen 
semikonduktor.

OS dan perangkat independen — Dengan menggunakan 
baterai isi ulang, keypad KP200 dapat digunakan untuk 
membuka kunci drive tanpa menggunakan perangkat 

FITUR/KEUNGGULAN

lunak apa pun, dan disambungkan ke sistem apa pun 
yang mendukung perangkat penyimpanan USB Tipe-A. 
Keunggulan ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi 
pengguna di berbagai jenis platform dan sistem operasi.

Opsi multi-PIN — Pengguna memiliki opsi untuk mengatur 
mode Pengguna atau Admin/Pengguna. Admin dapat 
mengembalikan PIN Pengguna dan memberikan akses ke 
drive jika PIN Pengguna lupa, atau jika drive terkunci setelah 
mencapai maksimum 10 percobaan login Pengguna.

Mode baca saja (perlindungan tulisan) global dan sesi 
— Admin dan Pengguna dapat mengatur mode Baca Saja 
berbasis sesi untuk melindungi drive dari malware yang 
terdapat pada sistem yang mencurigakan. Admin juga 
dapat mengatur mode Baca Saja Global yang mengatur 
drive dalam mode Baca Saja hingga reset.
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Kingston® IronKey™ Keypad 200 menggabungkan DataLock® Secured Technology yang dilisensikan dari ClevX, LLC. 

1. Sebagian kapasitas yang tercantum pada perangkat penyimpanan flash digunakan untuk pemformatan dan fungsi 
lainnya, sehingga tidak tersedia untuk penyimpanan data. Dengan demikian, kapasitas sebenarnya yang tersedia untuk 
penyimpanan data kurang dari yang tercantum pada produk. Untuk informasi selengkapnya, buka Panduan Memori 
Flash Kingston.

2. Kecepatan dapat berbeda-beda tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunaan pada host.

3. Produk harus dalam keadaan bersih dan kering.

4. Sistem yang kompatibel.

NOMOR KOMPONEN KINGSTON

Antar muka 
USB 3.2 Gen 1

Kapasitas1  
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Konektor 
Type-A

Kecepatan2  
USB 3.2 Gen 1 
8GB – 128GB: baca 145MB/dtk, tulis 115MB/dtk

USB 2.0 
8GB: kecepatan baca 30MB/dtk, kecepatan tulis 12MB/dtk 
16GB – 128GB: kecepatan baca 30MB/dtk, kecepatan tulis 20MB/dtk

Dimensi (drive dengan sleeve) 
80mm x 20mm x 10,5mm

Dimensi (drive tanpa sleeve) 
78mm x 18mm x 8mm

Tahan air/tahan debu3 
bersertifikasi rating IP57

Suhu pengoperasian 
0°C hingga 50°C

Suhu pengoperasian 
-20°C hingga 60°C

Kompatibilitas 
USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

Persyaratan sistem minimum 
sesuai dengan USB 3.0 dan 2.0

Garansi/dukungan 
garansi selama 3 tahun dengan dukungan teknis gratis

SPESIFIKASI
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IKKP200/8GB 

IKKP200/16GB 

IKKP200/32GB 

IKKP200/64GB 

IKKP200/128GB

Sesuai dengan 
tidak tergantung pada OS: Microsoft Windows®, macOS®, Linux®, 
Chrome OS™, Android™4 atau sistem apa pun yang mendukung 
perangkat penyimpanan massal USB.


