Demi PG520
Elektronický skartovač pro prevenci úniku dat

Demi PG520
Funkce mazání/Funkce nastavení kapacity
Ultra kompaktní/cenově nízký vysokorychlostní duplikátor pro SATA 3Gb/s






Vysokorychlostní přenos dat pro SATA II (8.5 GB/min)*
Funkce CLIP (nastavení kapacity)
Základní hmotnost okolo 650g, velikost A5 (lehký/ultra kompaktní)
Funkce mazání je založena na doporučení NSA a DoD standardech
Analýza/Funkce kopírování využívané oblasti
*Liší se v závislosti na výkonu připojeného zařízení

Vysokorychlostní přenos dat
Vysokorychlostní kopírování a mazání pro SATA II (3 Gb/s). Vysokorychlostní přenos dat s rychlostí
až 8.5 GB/min. Liší se v závislosti na výkonu připojeného zařízení.

Funkce CLIP (Nastavení kapacity)
Nastavení stejné kapacity pro HDD připojený k cíli jako je u jednoho z hlavního HDD.
Také je zde možnost zrušení této funkce.

Ultra kompaktní/Lehký
650g, velikost A5 (Plný užitečných funkcí), vysoce přenosný.

Funkce mazání/Funkce jednoduché diagnózy
Funkce mazání: Přepsání najednou, doporučeno NSA (Přepsání 3 krát),
DoD standard (Přepsání 3 krát + ověření).
Jednoduchá diagnóza: Funkce vlastní diagnózy SMART.

Analýza/Funkce kopírování využité oblasti
Analýza využité oblasti ke kopírování /srovnání pouze využitých oblastí.
MBR, BPT partition tabulka
FAT, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3 souborové systémy podporovány

Využití (oddělení, případy)





Data centrum: Recyklace PC, vymazání dat při vrácení pronajatého PC
Servisní oddělení: Vymazání dat na místě
Informační oddělení: Vytvoření hlavního HDD pro PC klienta
Oddělení podpory: Zálohování v případě chyb v PC

Specifikace
Položka
Název produktu
Číslo modelu
Vnější rozměry
Hmotnost
Zdroj energie
Spotřeba proudu
Teplota okolního
prostředí
Počet připojení
Rozhraní
Rychlost přenosu
Hlavní funkce
Příslušenství
Volby

Specifikace
Demi PG520
Y-2090
Š175 x H171 xV31 (mm)
Kolem 650 g (hlavní zařízení)
AC100V- 240V 50/60HZ
0.5A
Teplota 10-35 °C

Vlhkost 20-80 % (bez kondenzace)

Kopírování 1 (1:1)
Mazání
2
Diagnóza 2
HDD
SATA 3Gb/s
F/W revize USB 2.0
8.5 GB/min, Liší se v závislosti na výkonu spojovaných zařízení
Kopírování/Porovnávání v celkově oblasti, Kopírování/Porovnávání
v aktuálně využívané oblasti (MBR/GPT, FAT/FAT32/NTFS/EXT2/EXT3),
HPA AUTO CLIP, Mazání dat (Jednou, MSA, DoD), Jednoduchá diagnóza
(SMART diagnóza)
AC napájecí kabel/adaptér (1), SATA kabel s rozhraním (2), uživatelský
manuál (1 CD)
SATA-ATA konverze (kabel/adaptér)

 Minimální doba uschování komponent pro opravu
Minimální doba úschovy výkonnostních částí pro opravu (částí, které jsou potřeba k údržbě) tohoto produktu je 5 let po
skončení výroby.
Servisní údržba by měla být obecně ukončena po uplynutí doby uschování.
 Poznámky pro vývoz
Právní povolení může být požadováno pro vývoz tohoto produktu (včetně osobní dopravy). Vývoz bez potřebného souhlasu
je právně postižitelný.
Prosím, kontaktujte nás, zda je vyžadováno povolení pro export.
 Poznámky pro provoz
Odemknutí heslem, čtení, zápis nebo mazání dat pomocí tohoto produktu může vyžadovat právní svolení.
Provozování bez potřebného svolení je právně postižitelné.

