
Tecnologia Seagate Secure™: 
Discos com criptografia automática Momentus® Thin

Discos Seagate Momentus® Thin
Número do modelo Capacidade Interface de segurança

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

Diferentes soluções da Seagate para diferentes 
necessidades de segurança

Arquivos pessoais, registros financeiros, segredos comerciais — tudo 
armazenado no seu computador pessoal. Armazene os seus dados com 
segurança em discos com criptografia automática (SED) Seagate para 
laptop, com criptografia de dados instantânea.

Escolha discos SED

•	 Criptografia	baseada	em	hardware	para	todos	os	dados,	de	modo	
constante e na velocidade da interface

•	 A	Seagate	apaga	discos	criptograficamente	para	garantir	a	retirada	
de operação e o descarte seguros

•	 Interfaces	de	segurança	TCG	Opal	e	eDrive
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SEAGATE INSTANT SECURE ERASE
Rápido e fácil

Apagamento de chave de criptografia de dados
Recursos de sanitização e apagamento criptográfico

Alicerces da segurança
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SEGURANÇA EM 
CONFORMIDADE COM TCG


