
Keamanan Data Terenkripsi Perangkat  
Keras dengan Backup Cloud Otomatis
Flash drive USB Kingston IronKey™ Locker+ 50 memberikan keamanan tingkat konsumen 
dengan enkripsi perangkat keras AES dalam mode XTS, termasuk perlindungan dari 
serangan BadUSB dengan firmware yang ditandatangani secara digital dan serangan 
kata sandi Brute Force. LP50 juga mematuhi TAA. 

LP50 kini mendukung opsi banyak kata sandi (Admin dan Pengguna) dengan mode 
Kompleks atau Passphrase. Mode Kompleks mengizinkan kata sandi yang terdiri dari 
6-16 karakter dengan menggunakan 3 dari 4 kumpulan karakter. Mode baru passphrase 
mengizinkan PIN numerik, kalimat, daftar kata, atau bahkan lirik sepanjang mulai dari 10 
hingga 64 karakter. Admin dapat mengaktifkan kata sandi Pengguna, atau mengeset 
ulang kata sandi Pengguna untuk memulihkan akses ke data. Untuk membantu 
saat memasukkan kata sandi, simbol “mata” dapat diaktifkan untuk memperlihatkan 
kata sandi yang diketik, sehingga mengurangi kesalahan ketik yang menyebabkan 
kegagalan upaya login. Perlindungan serangan Brute Force mengunci Pengguna setelah 
memasukkan kata sandi yang salah sebanyak 10 kali berturut-turut dan menghapus 
kunci enkripsi drive jika kata sandi Admin dimasukkan dengan salah sebanyak 10 kali 
berturut-turut. Selain itu, keyboard virtual bawaan melindungi kata sandi dari perangkat 
lunak perekam ketikan (keylogger) atau perekam layar (screenlogger).

Locker+ 50Locker+ 50 dirancang demi kenyamanan dengan casing logam yang kecil 
dan loop kunci bawaan agar data bisa dibawa ke mana saja.. LP50 juga berfitur backup 
USBtoCloud USBtoCloud  (oleh ClevX®) yang bersifat opsional untuk mengakses data 
pada drive dari penyimpanan cloud pribadi Anda melalui Google Drive™, OneDrive 
(Microsoft®), Amazon Cloud Drive, Dropbox™, atau Box Box. LP50 mudah disiapkan dan 
digunakan oleh siapa saja, tanpa perlu menginstal aplikasi apa pun; semua perangkat 
lunak dan keamanan yang dibutuhkan sudah ada pada drive. Bekerja pada Windows® 
dan macOS® sehingga pengguna dapat mengakses file dari banyak sistem. 
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Drive terenkripsi hardware dengan enkripsi  
XTS-AES — Lindungi data penting dengan perlindungan 
bawaan terhadap serangan BadUSB & Brute Force.

Opsi Banyak Kata Sandi (Admin dan Pengguna) 
dengan mode Kompleks/Passphrase — Admin dapat 
mengeset ulang kata sandi Pengguna untuk memulihkan 
akses Pengguna ke data. 

Mode Passphrase Baru — Pilih antara mode kata sandi 
Kompleks atau Passphrase. Passphrase dapat berupa PIN 
numerik, kalimat dengan karakter spasi, daftar kata, atau 
bahkan lirik – sepanjang mulai dari 10 hingga 64 karakter.

FITUR/KEUNGGULAN

Backup Otomatis Cloud Pribadi — Akses data yang 
disimpan di IronKey Locker+ 50 dari penyimpanan cloud 
pribadi Anda. 

Fitur Keamanan Tambahan — Mengurangi kegagalan 
upaya login dan frustrasi dengan mengaktifkan tombol 
“mata” untuk menampilkan kata sandi yang diketik. 
Menggunakan keyboard virtual bawaan untuk melindungi 
kata sandi dari perangkat lunak perekam ketikan 
(keylogger) dan perekam layar (screenlogger).
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SPESIFIKASI

IronKey Locker+ 50

IKLP50/16GB

IKLP50/32GB

IKLP50/64GB

IKLP50/128GB

USBtoCloud® USBtoCloud® olehClevX, LLC 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 akan 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.

3. Pertama huruf drive gratis setelah perangkat fisik seperti partisi sistem, drive optik, dll.

Antarmuka 
USB 3.2 Gen 1

Kapasitas1

16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Konektor 
Tipe A

Kecepatan2

USB 3.2 Gen 1 
16GB – 128GB: 145MB/dtk baca, 115MB/dtk tulis

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

Didukung layanan cloud 
Google Drive, OneDrive (Microsoft), Amazon S3, Dropbox™, Box

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

Suhu pengoperasian 
0°C hingga 50°C

Suhu penyimpanan 
-20°C hingga 85°C

Kompatibilitas 
USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

Persyaratan sistem minimum
Dua (2) huruf drive gratis berturut-turut diperlukan untuk digunakan3

Garansi/dukungan 
Garansi terbatas 5 tahun, dukungan teknis gratis. Lisensi selama 
5 tahun (setelah aktivasi) untuk USBtoCloud USBtoCloud disertakan 
pada setiap drive IKLP50 IKLP50. Setelah lisensi perangkat lunak 
berakhir, USBtoCloud berikan opsi lisensi langsung dari ClevX.

Kompatibel dengan 
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (v. 10.14.x - 12.x.x) 


