
Technologia Seagate Secure™: 
samoszyfrujące dyski twarde Momentus® Thin

Dyski twarde Seagate Momentus® Thin
Numer modelu Pojemność Security Interface

ST320LT014 320 GB Opal 1 

ST320LT009 320 GB Opal 1 + FIPS 140-2

ST500LT025 500 GB Opal 2, Microsoft eDrive

ST500LT015 500 GB Opal 2 + FIPS 140-2, Microsoft eDrive

Różne rozwiązania firmy Seagate dla różnych potrzeb  
w zakresie bezpieczeństwa
Osobiste pliki, dokumentacja finansowa, tajemnice firmy – wszystko 
to jest przechowywane na Twoim komputerze osobistym. Bezpiecznie 
przechowuj dane korzystając z dysków samoszyfrujących (SED) firmy 
Seagate do laptopa, z szyfrowaniem w czasie rzeczywistym.

Wybierz dyski SED
•	 Szyfrowanie sprzętowe wszystkich danych, przez cały czas  

z prędkością interfejsu.

•	 Seagate kryptograficznie kasuje dane z napędów zapewniając 
bezpieczne wycofanie dysków z użytku.

•	 Interfejsy zabezpieczające TCG Opal i eDrive.
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