CONHEÇA NOSSA LINHACOMPLETA

Representante ofi cial no Brasil

A Flash Memory Brasil é especializada
em soluções tecnológicas voltadas ao
tratamento de mídias digitais como:
HDDs

Duplicador de Memórias CF

Duplicador de Memórias SD

Duplicador de Pen Driver
ou Memórias Flash

Duplicador de
HDD Legend

Pen Drivers
Cartões de Memória SD e CF.

TECNOLOGIA EM
PRODUTOS E SERVIÇOS
PARATRATAMENTODE
MIDIAS DIGITAIS.

Oferece serviços de tecnologia:
Sanitization - Limpeza de HDDs no cliente
Duplicação/Inserção de Dados em Massa
Inspeção e testes de Qualidade
e de Conformidade
Copias Forenses.

FR200
FALE COM UM DE NOSSOS
CONSULTORES E CONHEÇA
AS VANTAGENS DE CONTAR
COM AS SOLUÇÕES DA
FLASH MEMORY BRASIL

Duplicador de HDD
Série Professional

Duplicador
de HDD
Super One

Forensic HDD Duplicator

Duplicador de HDD
CT Chain Tower

HDD
Terminator
HDT1

DUPLICADOR DE HDD PORTÁTIL PARA
EXECUÇÃO DE COPIAS FORENSES.
Duplicação em alta velocidade
de 18GB/min com o cálculo do
valor HASH sincronizado
Emite o Protocolo de Coleta em
tempo real
Possui função “Write-Protect do
disco rígido”, que evita qualquer
tipo de dano aos dados

2063-6134

Ligue: (11)
www.flashmemorybrasil.com.br

Representante ofi cial no Brasil

Assegura a validade e
integridade da prova, de acordo
com as normas judicias em vigor.

VANTAGENS
• Equipamento portátil, leve, facilitando o transporte
• Cópia do HDD com geração de cálculo de Hash integrado, usando MD5,
SH1, SH256 (exclusivo)
• Controle automático de energia protege o HDD contra danos durante a
inserção/remoção do mesmo
• Registro log profissional que descreve todo o processo e Hash calculado,
saída de Log por USB ou diretamente na impressora
• Porta de leitura de HDD com função Write Protect, viabilizando
investigação via PCLINK
• Suporta métodos de Erase/Wipe de dados do HDD, como Quick Erase,
DoD Erase (DoD5220.22-M E), Full Erase, e Secure Erase (NIST800-88).

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES
• Quatro métodos profissionais de duplicação de dados:
Quick Copy (Sistema e arquivos), Whole HDD Copy,
All Partitions Copy e Percentage Copy
• Controle automático de energia que protege o HDD
contra danos durante a inserção/remoção do mesmo.
(O HDD só recebe alimentação de energia durante
as operações)
• Saída de log por USB ou direto para impressora
• Porta de leitura com proteção Hardware WriteProtect. Garante integridade do HDD enquanto
conectado via PCLINK para investigação.
• Contador de setores defeituosos (Bad-sector counting):
realiza a detecção automática e mostra o número de
setores defeituosos
• Gerencia na manutenção e emissão de log através de
senha de administrador

VISÃO GERAL DO FR200 FORENSIC HDD DUPLICATOR
CONEXÃO COM PC ATRAVÉS DE
INTERFACE USB 3.0 COM HARDWARE
WRITE-BLOCK

HDD destino

DESIGN DE HARDWARE
EXCLUSIVO
• Design leve e portátil

Suporte para cópia de sistema e de dados, e todos os
formatos ao fazer a cópia de toda mídia.

• De uso fácil e rápido aprendizado

all Format

Suporta todos os tipos de disco rígido, inclusive
interface de SSD, 1.8”/2.5”/3.5” SATA HDD.
IDE 2.5”/ 3.5”, eSATA, iVDR, SATAll, CFast, SD
são suportados através de adaptadores.

O FR200 traz porta serial para
conexão com impressora compatível
para imprimir provas em tempo real.

O FR200 oferece conexão ao PC
através da USB 3.0 para conexão
diretamente na USB da estação a ser
periciada, evitando a retirada do HDD
a ser periciado, com função Hardware
Write-Protect, permite trabalhar com
o HDD cópia com garantia total de
sua integridade, operando na alta
velocidade de 15GB/min.

ALTA COM PATIBILIDADE

Suporta os formatos FAT, NTFS, Linux (Ext2/Ext3/Ext4)
e Mac (HFS/HFS+/HFX). No método de Quick Copy é
realizada a duplicação somente dos setores de dados e
sistema, o que aumenta significativamente a efi ciência
da cópia.

IMPRESSÃO DE
RELATÓRIOS

CÓPIA DE RELATÓRIOS
HDD origem

O FR200 possui porta USB para salvar o
registro de log completo como arquivo de texto.
Os relatórios de log de eventos contém os
detalhes técnicos de todas as tarefas.

• Operação amigável e fácil
conexão dos adaptadores.

A PALAVRA DO CLIENTE

“

Utilizamos o FR200 como ferramenta no combate a fraudes com total segurança.
Ele garante integridade e fornece prova impressa ao fi nal da operação, com todos
os dados solicitados em um Laudo Forense, promovendo total segurança ao
perito e às partes, de que a coleta foi efetuada em conformidade com as normas
internacionais e as incumbências do Código Civil Brasileiro.
Érico C. Manfredi - Consultor Forense Computacional da Boaventura Consulting

