Kryptování

Přínosy

Jednoduchá numerická
klávesnice

Odemkněte disk svým unikátním 6-16 místným PIN kódem

128 or 256-bit AES
hardwarové kryptování v
reálném čase

V reálném čase je zakryptováno 100% vašich dat. (žádné zpomalení) Vaše
data jsou v bezpečí i v případě, že je pevný disk vymontován ze šasí.

Žádná instalace ovladačů
nebo software

Žádný software ani ovladače nejsou třeba k instalaci nebo pro běžné použití.
Toto předurčuje zařízení k masovému nasazení ve firmách.

Administrativní režim

Umožňuje vytvoření až 10 unikátních uživatelských PIN kódů a jenoho
Admin PIN, čímž umožňuje spolupráci více uživatelů.

Vlastnosti

Přínosy

Ultra-mobilní provedení

Ideální pro přenos dat mezi kanceláří a domovem, případně na služební cesty

Integrovaný kabel

Jednoduché připojení pomocí integrovaného USB 2.0 kabelu. Již žádné
zapomenuté kabely!

Nízká energetická náročnost

Zařízení je napájeno ze standartního USB 2.0 rozhraní. Žádný neskladný
napaječ.

Odolný kryt

Disk je chráněn 16ti bodovým uchycením zajišťujícím ochranu proti nárazu
ze všech stran

Kapacity

250GB*, 320GB*, 500GB*, 640GB* & 750GB*

Plug-n-Play a kompatibilní s
Není třeba žádné složité odpojování. Pouze odpojit a jít
jakýmkoli systémem
Bezpečné úložiště

Vynikající pro uživatele notebooků, cestovatele, vládní úředníky, pracovníky
ve zdravotnictví, pojišťovny, finanční instituce, personální oddělení a
manažery. Jednoduše pro každého, kdo pracuje s citlivými daty

Obsah dodávky

Disk iStorage diskGenie s integrovaným USB kabelem, příručka rychlého
spuštění, pomocný napájecí USB kabel a neoprénové cestovní pouzdro
Technická specifikace

Přenosová rychlost

USB 2.0 - až 480Mbps

Napájení

100% napájené z USB rozhraní

Rozhraní

Hi-Speed USB 2.0

Vyrovnávací paměť

8MB

Otáčky pevného disku

5400 ot/min

Průměrná přístupová doba

12 ms

Odolnost proti nárazu

v klidu: 1000G 1ms / za provozu: 300G 2ms

Rozměry a hmotnost

19mm X 84.5mm X 120mm hmotnost: 176 gramů

Záruka

3 roky od data prodeje

Schválení

FCC & CE

Systémové požadavky

Hardware: PC kompatibilní počítač Pentium nebo podobný, 32MB RAM,
CD-ROM nebo CD-RW, USB 1.2 or 2.0, Apple G3 nebo novější
Operační systém: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 10.2 nebo vyšší, Linux

*Jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů; reálná kapacita bude nižší a bude záviset na zvoleném operačním a souborovém systému.

