
KİMYASAL GÜVENLİK

VERİ KURTARMA HİZMETİ

ENVIROSAFE™

GÜVENLİ

1.200 kg.’ya kadar ezilmeye karşı dayanıklı olan,
Solo Hawk sadece 480 gram ağırlığındadır.
Ayrıca SSD, 6 eksenli süspansiyon ile
desteklenir.

72 saat boyunca 10 metreye kadar su
geçirmezlik, Solo Hawk, verileri nehirlerden,
fırtınalardan, sellerden veya havuzdaki bir
düşüşten korur.

Solo Hawk, dizel yakıt, yağ, hidrolik sıvı ve uçak
yakıtlarına tam daldırma dahil olmak üzere aşırı
kimyasalortamlar için tasarlanmıştır.

Yangın, sel veya sabit sürücülerde bir arıza
yaşanması durumunda, işinizin kesintiye
uğramaması için veri kurtarma hizmeti sağlanır.

Solo Hawk UV ışınlarına, toza, yağmura, tuz sisine,
buzaveyadonasüreklimaruzkalmayadayanabilir.

Yerleşik Kensington güvenlik yuvası ile Solo
Hawk her yerde kilitlenebilir.

Taşınabilir SSD

ioSafe Solo Hawk

MIL‐SPEC 810 standartlarına göre test edilen ioSafe Solo
Hawk, ezilme, yüksekten düşürme, kötü niyetli müdahale
ve diğer dış etkenlerden kurtulmak için üretilmiş su
geçirmez bir harici depolama cihazıdır. Solo Hawk, ioSafe
markasıyla eş anlamlı hale gelen dayanıklı ve güvenilir
yapı ve korumayı elde taşınabilir bir pakette sunan, en
üst düzey SSD'dir.

AFET SAVAR

ÜRÜN HAKKINDA

MIL‐STD‐810G uyumlu
Ezilme Koruma Teknolojisi: 2500 lbs'ye kadar ezilmeye
dayanıklı.
Full Suspension Drive™ Teknolojisi : Altı hareket ekseninin
hepsinde tam süspansiyon. Düşme ve şok durumunda veri
kaybı koruması için optimize edilmiştir (MIL‐STD‐810G)
HydroSafe™ Teknolojisi : IP68 uyarınca tatlı veya tuzlu suda
3 gün boyunca 3 metreye kadar veri kaybına karşı koruma
sağlamak için su geçirmez bariyer. USB takılı olduğunda bile
verileri korur. Veri korumasını için bir konektör kapağına
gerek yoktur.
ChemSafe™ Teknolojisi : Veri kaybı olmadan dizel yakıta,
yağlara, hidrolik sıvılara, uçak yakıtlarına 1 saat boyunca 12 ′
derinlğe kadar tam daldırma, (MIL‐STD‐810G)
EnviroSafe™ Teknolojisi : Veri kaybı olmadan UV, kum, toz,
yağmur veya buzlanmaya sürekli maruz kalma (MIL‐STD‐
810G)
AltiSafe™ Teknolojisi : Yüksek irtifada çalışma. 15K ft. (Alum.)
ve 30K ft. (SSD ve Ti.) (MIL‐STD‐810G)

SAĞLAM YAPI

SU GEÇİRMEZ



ioSafe Solo Hawk
Ürün Özellikleri

Donanım

Ezilme Direnci 2500 lbs'ye kadar ezilmeye dayanıklı.

Full Suspension Drive™

Teknolojisi
Altı hareket ekseninin tamamında tam süspansiyon. MIL‐STD‐810G Method 516.7'ye 
göre 10 fit yükseklikten düşme ve şoktan veri kaybı koruması için optimize edilmiştir.

Su Koruması
IP68 uyarınca tatlı veya tuzlu suda 3 gün boyunca 10 feet'e kadar daldırmada veri 
kaybına karşı koruma sağlamak için ısı iletimli su geçirmez bariyer. USB fişi takılıyken 
bile verileri korur. Veri koruması için bir konektör kapağına gerek yoktur.

ChemSafe™ Teknolojisi
Dizel yakıt, yağ, hidrolik sıvı ve uçak yakıtlarına tam daldırmaya karşı koruma sağlar. 
MIL‐STD‐810G Method 504.2'ye göre veri kaybı olmadan 1 saat boyunca 12 fit'e
daldırma.

EnviroSafe™ Teknolojisi
MIL‐STD‐810G Method 506.6, 521.4, 510.6, 509.6, 505.6 uyarınca veri kaybı olmaksızın 
24 saat boyunca UV, toz, yağmur, tuz sisi, buz veya dona sürekli maruz kalmaya karşı 
dayanıklıdır.

AltiSafe™ Teknolojisi   Yüksek irtifada çalışma. MIL‐STD‐810G Method 5000.6'ya göre 30K ft. nominal irtifa.

Güvenlik Koruması Kensington® güvenlik yuvası. 

Ana Bilgisayar Bağlantısı
1x USB 3.2 gen2 Type‐C (USB 3.0 ve USB 2.0 bağlantı noktalarıyla geriye dönük 
uyumlu). 

Ana Bilgisayar Arayüz 
Hızı

10 Gbps'ye kadar (bilgisayarda bir USB 3.2/3.1 gen2 bağlantı noktası ile kullanıldığında).

Sürücü Desteği 1x 2.5” SATA  SSD

Kapasite 500 GB ve 1 TB (disksiz mevcut değil). 

Gücü veri yolundan alma Evet (çoğu USB 3.x bağlantı noktasıyla)

TRIM Desteği   Evet

UASP Desteği Evet

İşletim Sistemi 
Uyumluluğu

Windows 10, 8.1; macOS 10.12 ve sonrası; USB 3.2'yi destekleyen linux dağıtımları

Uyumluluk ve Paketleme

Çalışma Ortamı
Çalışma: ‐20°C ‐ 50°C (‐4°F ‐ 122°F), Çalışmama: ‐40°C ‐ 85°C (‐40°F ‐ 185°F), Çalışma nemi: 
5% ‐ 80%, Çalışmama nemi: 100%, Suya tam daldırma, 10 feet, 3 gün.

Paket İçeriği
Solo Hawk, USB Type‐C ‐ Type‐C kablosu, USB Type‐C ‐ Type‐A kablosu, kullanım 
kılavuzu ve garanti belgesi

Garanti 2 Sene (Veri Kurtarma Hizmeti ile birlikte)

Veri Kurtarma Hizmeti
Veri Kurtarma Hizmeti ile birlikte 5 seneye yükseltilebilir garanti. Belirli sınırlamalar 
geçerlidir. Ayrıntılar için web sitesine bakınız.


