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Pamięć � ash USB DataTraveler® Vault Privacy 3.0 � rmy Kingston za przystępną cenę oferuje 
bezpieczeństwo klasy korporacyjnej z 256-bitowym szyfrowaniem sprzętowym AES w trybie XTS. 
Wszystkie zapisane dane są chronione, a wymuszenie stosowania złożonego hasła z określoną 
minimalną liczbą cech charakterystycznych uniemożliwia nieautoryzowany dostęp. Dodatkowym 
zabezpieczeniem jest blokowanie i formatowanie pamięci po 10 nieudanych próbach uzyskania 
dostępu do danych. Pamięć można używać także w trybie tylko do odczytu (tryb aktywowany 
w modelu zarządzanym za pośrednictwem systemu SafeConsole) pozwalającym uniknąć zagrożeń 
związanych ze złośliwym oprogramowaniem. 

Model zarządzany
Oferujemy model zarządzany pamięci DataTraveler Vault Privacy 3.0 współpracujący z systemem 
zarządzania SafeConsole1, który udostępnia kompletny zestaw narzędzi administracyjnych 
opartych na technologii serwerowego centrum kontroli SafeConsole. Administratorzy IT mogą 
centralnie zarządzać szyfrowanymi pamięciami USB w celu zachowania zgodności z przepisami. 
Aktywacja jest nieskomplikowana. Pozwala zdalnie ustalić hasła, kon� gurować zasady dotyczące 
haseł oraz korzystania z urządzeń, aktywować audyt zgodności z procedurami, a także oferuje 
wiele innych przydatnych opcji. Te zaawansowane narzędzia upraszczają integrację i użytkowanie 
pamięci oraz zdalne zarządzanie nimi.

Model z ochroną antywirusową
Pamięć DataTraveler Vault Privacy 3.0 jest też oferowana z łatwą do wdrożenia ochroną antywirusową 
� rmy ESET2, która chroni zawartość pamięci przed wirusami, oprogramowaniem szpiegującym, trojanami, 
robakami, oprogramowaniem typu rootkit, oprogramowaniem reklamowym i innymi zagrożeniami 
internetowymi. Mechanizm antywirusowy ESET NOD32® wysyła natychmiastowe alerty, Ochrona 
antywirusowan nie wymaga instalacji. Licencja jest wstępnie aktywowana i ważna przez pięć lat.

Wszystkie modele
Organizacje mają możliwość dostosowania pamięci do wewnętrznych wymagań ich działów 
IT. W ramach programu personalizacji dostępne są opcje dodania logo � rmy, przydzielania 
numerów seryjnych, określenia liczby prób wprowadzenia hasła i jego minimalnej długości oraz 
niestandardowych identy� katorów produktów dla potrzeb integracji pamięci z oprogramowaniem 
do zarządzania punktami końcowymi (tworzenie białych list).

Technologia SuperSpeed USB 3.0 oznacza, że prędkość przesyłania danych nie ucierpi z powodu 
konieczności ich zabezpieczenia. Pamięć DTVP 3.0 posiada certy� kat FIPS 197 i spełnia wymagania 
przepisów TAA. Jest to często spotykane wymaganie działów IT w � rmach i instytucjach państwowych.

Chroń poufne dane firmy.
Oferujemy modele standardowe, zarządzane i z ochroną antywirusową

Cechy/dane techniczne na odwrocie >>

DataTraveler Vault Privacy 3.0 

> Przystępne cenowo bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

> Współpraca z systemem zarządzania SafeConsole1

> Dostępna wersja z ochroną antywirusową ESET2

> Możliwość dostosowania do specjalnych 
wymagań działów IT

> Technologia SuperSpeed (USB 3.0) 

> Certyfikat FIPS 197 i zgodność z przepisami TAA
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DataTraveler Vault Privacy 3.0 

NUMERY KATALOGOWE

Model 
standardowy
DTVP30/4GB
DTVP30/8GB
DTVP30/16GB
DTVP30/32GB
DTVP30/64GB

Model zarządzany
DTVP30DM/4GB
DTVP30DM/8GB
DTVP30DM/16GB
DTVP30DM/32GB
DTVP30DM/64GB

Model z ochroną 
antywirusową
DTVP30AV/4GB
DTVP30AV/8GB
DTVP30AV/16GB
DTVP30AV/32GB
DTVP30AV/64GB

W pamięci DataTraveler® Vault Privacy 3.0 Anti-Virus wykorzystano technologię DriveSecurity® na 
licencji � rmy ClevX, LLC.

Uwaga: Pamięć DataTraveler Vault Privacy 3.0 Anti-Virus nie jest zgodna z systemem operacyjnym Linux.
1 Tylko w modelu zarządzanym. Sprzedawane oddzielnie oprogramowanie SafeConsole Secure 

USB Management Server Version 5.0.1 +. Dowiedz się więcej na stronie safeconsole.com.
2 Ochrona antywirusowa ESET jest dostępna wyłącznie w modelu DTVP30AV.
3 Część podanej pojemności urządzenia z pamięcią � ash jest używana do obsługi formatowania i innych 

funkcji i jest niedostępna do przechowywania danych. Z tego względu rzeczywista pojemność 
urządzenia dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na produktach. Więcej 
informacji znajduje się w przewodniku po urządzeniach pamięci � ash � rmy Kingston dostępnym 
pod adresem kingston.com/� ashguide.

4 Rzeczywista szybkość zależy od parametrów komputera, oprogramowania i sposobu użytkowania.
5 Pierwsze wolne litery dysków po literach urządzeń � zycznych, takich jak partycje systemowe, 

napędy optyczne itp.
6 W niektórych dystrybucjach systemu Linux do prawidłowego wykonania poleceń pamięci 

DataTraveler w oknie aplikacji Terminal potrzebne są uprawnienia administratora (root).

TABELA ZGODNOŚCI

DTVP30DM 
Zgodność z systemami 
operacyjnym

DTVP30DM 
(tylko pamięć) Management

Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1) √ √

Mac OS X v.11 – 10.14.x √ √

DTVP30AV
Zgodność z systemami 
operacyjnym USB 3.0 USB 2.0

Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1) √ √

Mac OS X v.11 – 10.14.x √ √

Linux v.2.6.x+6 √ √

DTVP30
Zgodność z systemami 
operacyjnym USB 3.0 USB 2.0

Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1) √ √

Mac OS X v.11 – 10.14.x √ √

Linux v.2.6.x+6 √ √

CECHY I ZALETY

>Zabezpieczenie szyfrowaniem — Wszystkie dane są chronione 
dzięki zastosowaniu szyfrowania sprzętowego. Dostępu do 
danych nie można uzyskać bez podania prawidłowego hasła.

>Zarządzanie — Dzięki modelowi zarządzanemu pracownicy 
działów IT mogą korzystać z kompletnego zestawu narzędzi 
(opartych na technologii serwerowego centrum kontroli 
SafeConsole1) do scentralizowanego administrowania 
i zarządzania pamięciami.

>Ochrona antywirusowa ESET — Dostępny jest model pamięci 
z ochroną antywirusową2, zabezpieczającą dane przed wirusami, 
programami szpiegującymi, trojanami, robakami, programami 
typu rootkit, programami reklamowych i innymi zagrożeniami 
przenoszonymi przez Internet.

>Personalizacja — Pamięci można personalizować na wiele 
sposobów. Można przydzielić im numery seryjne, dodać logo 
� rmy lub zastosować niestandardowe identy� katory produktów 
dla potrzeb integracji pamięci z oprogramowaniem do 
zarządzania punktami końcowym (tworzenie białych list) zgodnie 
z wewnętrznymi wymaganiami działu IT � rmy.

DANE TECHNICZNE

> Interfejs USB 3.0

>Pojemność3 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

>Prędkość4 

USB 3.0: 4 GB: odczyt 80 MB/s, zapis 12 MB/s
 8 GB i 16 GB: odczyt 165 M B/s, zapis 22 MB/s 
 32 GB: odczyt 250 MB/s, zapis 40 MB/s 
 64 GB: odczyt 250 MB/s, zapis 85 MB/s
USB 2.0: 4 GB: odczyt 30 MB/s, zapis 12 MB/s
 8–64 GB: odczyt 30 MB/s, zapis 20 MB/s

>Wymiary 77,9 mm x 22,2 mm x 12,05 mm

>Wodoodporność do 1,2 m; zgodność z IEC 60529 IPX8. 
Przed użyciem produkt musi być czysty i suchy.

> Temperatura pracy od 0 °C do 60 °C

> Temperatura przechowywania od -20 °C do 85 °C

>Zgodność ze standardami USB 3.0 i 2.0

>Minimalne wymagania systemowe
   – zgodność ze standardami USB 3.0 lub 2.0
   – do użytkowania pamięci są wymagane dwie (2) wolne 
litery napędów5

>Gwarancja / wsparcie Pięć lat gwarancji, bezpłatna pomoc 
techniczna 


