
Kingston lancerer USB 3.0 flashdrev for personlig sikkerhed
DataTraveler Locker+ G3 beskytter følsomme personlige oplysninger

USB 3.0 hastigheder for at sikre filer hurtigere

Alsidig databeskyttelse virker både på Mac- og PC

Kingston Digital Europe Co LLP, et datterselskab af Kingston Technology Company Inc., den uafhængige verdensførende indenfor
hukommelsesprodukter, annoncerede i dag lanceringen af deres DataTraveler® Locker+ G3 (DTLPG3) USB 3.0 flashdrev for personlig
sikkerhed. Den nye, næste generations DataTraveler Locker+ G3 tilbyder USB 3.0 hastigheder og et slankt holdbart metalhylster med
indbygget nøglestrop, så der er nem og sikker adgang til dine fotografier, personlige dokumenter og andre filer.

Kingstons DataTraveler Locker+ G3 beskytter dine data med adgangskode og hardwarekryptering, så du får det bedste indenfor personlig
sikkerhed med USB 3.0 hastighed. DTLPG3 kan prale med næsten 3x læsehastighed og 2x skrivehastighed over den forrige generation af
DataTraveler Locker+ G2, med læsehastigheder på op til 135 MB/s og skrivehastigheder på op til 40MB/s. Da alle sikkerhedsfunktioner er
indbyggede og der ikke skal installeres nogle programmer, er dette drev meget sikkert og nemt at bruge.

"Vi er glade for at kunne tilbyde et USB 3.0-drev til personlig sikkerhed, så vores kunder kan opbevare deres data sikkert," siger Michael
Lysholt Nielsen, Business Development Manager . "Dette er et fantastisk produkt til dem, der vil gemme deres følsomme personlige
dokumenter på et sikkert, letanvendeligt og flot designet USB-drev til en overkommelig pris."

DataTraveler Locker+ G3 fås i 8GB, 16GB, 32GB og 64GB kapacitet, og bakkes op af en fem års garanti, gratis live teknisk support og
Kingstons legendariske pålidelighed. For mere information, besøg venligst www.kingston.com/en/

Kingston DataTraveler Locker+ G3 funktioner og specifikationer:

• Hardwarekryptering: det bedste indenfor personlig sikkerhed for at sikre dine data

• Overlegen beskyttelse med adgangskode: brugeren vælger en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang

• Let at anvende: ingen programinstallation påkrævet

• Alsidig: virker både med Mac OS X og Windows-systemer

• Sikker: drevet lukker ned og formaterer sig selv efter 10 forkerte login-forsøg

• Elegant: slidstærkt metalhylster med indbygget nøglestrop

• Co-Logo program tilgængeligt*: skræddersy din DataTraveler Locker+ G3 ved at tilføje dit logo og/eller digitale filer, og øg straks din
organisations mærkegenkendelse . Tilpasningsprogrammet tilbyder unik emballage, brugerdefinerede profiler, farvejusteringer, indlæsning
af indhold og mere , alle med let og bekvem bestilling.

• Understøtter: Windows® 8, Windows® 7, Vista®, XP og Mac OS X

• Garanteret: fem års garanti med gratis teknisk support

• Kapaciteter**: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

• Hastighed***: 
USB 3.0 hastighed:        
8GB: 80 MB/s læse, 10MB/s skrive                                                                                                            
16GB: 135 MB/s læse, 20MB/s skrive
32GB-64GB: 135 MB/s læse, 40MB/s skrive

USB 2.0 hastighed:              
8GB: 30MB/s læse, 10MB/s skrive
16GB-64GB: 30MB/s læse, 20MB/s skrive

• Mål: 60,56 mm x 18,6 mm x 9,75 mm

• Minimum Systemkrav:
- USB 3.0 kompatibel og 2.0 kompatibel
- To (2) ledige efterfølgende drevbogstaver påkrævet til brug****

• Driftstemperatur: 0° C til 60° C

• Opbevaringstemperatur: -20° C til 85° C

* Mindstebestilling nødvendig. Udføres på fabrikken.
** Nogle af de anførte kapaciteter på en flash lagringsenhed bruges til formatering og andre funktioner og kan derfor ikke bruges til lagring af data. Som sådan er den faktiske kapacitet til
lagring af data mindre end, hvad der er noteret på produkterne. For mere information, se Kingstons Guide til flash-hukommelse .
*** Hastigheden kan variere på grund af værtens hardware, software og brug.
**** Første ledige drevbogstaver efter fysiske enheder, såsom systempartition, optiske drev osv



**** Første ledige drevbogstaver efter fysiske enheder, såsom systempartition, optiske drev osv

Kingston DataTraveler Locker+ G3
Part Number Capacity and Features
DTLPG3/8GB 8GB DataTraveler Locker+ G3 USB Flash Drive
DTLPG3/16GB 16GB DataTraveler Locker+ G3 USB Flash Drive
DTLPG3/32GB 32GB DataTraveler Locker+ G3 USB Flash Drive
DTLPG3/64GB 64GB DataTraveler Locker+ G3 USB Flash Drive

Operating System USB 3.0 USB 2.0
Windows® 8.1 Yes Yes
Windows® 8 Yes Yes
Windows® RT
Windows® 7 (SP1) Yes Yes
Windows Vista® (SP2) Yes Yes

Windows XP (SP3) Yes Yes

Mac OS X v.10.6.x – 10.9.x Yes Yes
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Kingston kan findes på :

YouTube: http://www.youtube.com/kingstontechmemory 
Facebook: http://www.facebook.com/kingstontechnologyeurope 
Twitter: http://twitter.com/#!/kingstontech 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/kingston 
Flickr: http://www.flickr.com/photos/kingstontechnologyemea/

Om Kingston Digital, Inc.

Kingston Digital, Inc. ("KDI") er flash-hukommelse datterselskabet af Kingston Technology Company, Inc., der er verdens største uafhængige
producent af hukommelsesprodukter. KDI blev etableret i 2008 og har hovedkvarter i Fountain Valley, Californien, USA. For yderligere
oplysninger kan du ringe til 44 (0) 1932 738.888 eller besøge www.kingston.com

Kingston og Kingston-logoet er registrerede varemærker tilhørende Kingston Technology Corporation. Alle rettigheder reserverede. Alle andre
mærker kan tilhøre deres respektive pågældende virksomhed.


