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Chcesz skuteczenie i trwale
usun¹æ dane z dysku?



intimus 9000 ....  skutecznie i trwale zniszczy wa¿ne dane  

Dane techniczne

Certyfikaty

Wymiary 

Zasilanie

intimus 9000

Czas trwania demagnetyzacji / na dysk

Rodzaj  niszczenia

Pole magnetyczne

10 sekund

Max. 9.000 Oe

Demagnetyzacja, bezpowrotne niszczenie 

CE, ANSI, CESG

166 x  112  x  325 mm

230 V

1.   O  problemie  usuwania  danych

B³¹d!  

Bezpieczeñstwo informacji zapisanych na dysku twardym (dane finansowe i 

ksiêgowe, raporty sprzeda¿y, kartoteki klientów i pracowników, informacje o 

rynku i produktach) mo¿e byæ w ka¿dej chwili zagro¿one a Twoja pozycja na 

rynku mo¿e  ulec  os³abieniu,  gdy  dostan¹  siê  one  w  niepowo³ane  rêce. 

Wiele osób b³êdnie myœli, i¿ tradycyjne formatowanie, u¿ycie programu do 

kasowania danych czy nawet fizyczne zniszczenie dysku wystarczy aby 

skuteczne usun¹æ dane. Równie dobrze mo¿esz u¿yæ gumki  do 

mazania ...

2.  Rozwi¹zanie
Jedynym skutecznym rozwi¹zaniem jest poddanie dysku procesowi 

demagnetyzacji  lub  wymazanie  danych  metod¹  Secure  Erase.

Demagnetyzacja polega na bezpowrotnym skasowaniu zapisanych informacji 

demagnetyzerem. Noœniki zostaj¹ poddane silnemu impulsowi 

magnetycznemu. Impuls ten niszczy wszystkie zapisy, które  dokonane  s¹ w 

warstwie magnetycznej noœnika. Po przeprowadzeniu demagnetyzacji, dane  

zostaj¹  bezpowrotnie  utracone.

3. Model  intimus  9000
Model ten przeznaczony jest dla instytucji, organizacji i urzêdów, które musz¹ 

zapewniæ najwy¿sz¹ ochronê posiadanych danych. Urz¹dzenie emituje pole 

magnetyczne na poziomie oko³o 9000 Gaussów i demagnetzyuje  jeden  dysk  

z prêdkoœci¹ 10 sekund.

Urz¹dzenie jest bezpieczne w obs³udze i generuje zewnêtrzne pole o wartoœci 

poni¿ej 6 Gaussów w odleg³oœci 30 cm. Ogromn¹ zalet¹  modelu jest prostota 

obs³ugi oraz pe³na kontrola nad wykonywanymi czynnoœciami. Model posiada 

kontrolkê si³y natê¿enia pola elektromagnetycznego, która natychmiast 

informuje  o  sile  z  jak¹  noœnik  jest  demagnetyzowany. 

Demagnetyzer jest w pe³ni automatyczny. U³atwieniem przy niszczeniu 

wiêkszej  iloœci  danych  jest  licznik  zdemagnetyzowanych  noœników.
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