
 

  

 

Check Point esittelee ennätyksiä rikkovat tietoturvalaitteet 

Kaksi uutta 16000-sarjan security gateway -laitetta ja 26000 Turbo -laitemalli rikkovat 
aiemmat ennätykset yli 300 Gbps palomuurin kaistanleveydellä sekä kehittyneellä 30 Gbps 
Gen V -uhkientorjuntakyvyllä. HyperScale-teknologian ansiosta suorituskyky skaalautuu yli 
terabitin. 

 
SAN CARLOS, CA — 24. heinäkuuta 2019 – Maailman johtava tietoturvaratkaisujen tarjoaja Check Point® 
Software Technologies julkisti tänään kaksi uutta huippuluokan tietoturvalaitetta, jotka on optimoitu 
datakeskuksiin ja Telco-ympäristöihin.  

Huippuluokan laitteet mahdollistavat pilviteknologian murroksen  

Check Point julkistaa kolme uutta security gateway -laitemallia. 16000 Base, 16000 Plus ja ennätykset rikkova 
26000 Turbo ovat jatkoa Check Pointin tietoturvalaitteiden 16000- ja 26000-malleille, jotka esiteltiin 
kesäkuussa. 16000- ja 26000 -tietoturvalaitteissa yhdistyvät Check Point Infinity -arkkitehtuuri, Check Pointin 
ThreatCloud sekä palkittu SandBlast™ Zero-Day -suojaus. Modulaariset gateway-laitteet tulevat saataville 
Base-, Plus- ja Turbo-malleina ja mahdollistavat jopa 30 Gbps Gen V -uhkientorjuntakyvyn. 

“Yhä suurempi määrä liikennettä datakeskuksista ja päämajoista siirtyy erilaisiin pilviympäristöihin ja 
-palveluihin, mikä altistaa organisaation 5. sukupolven monivektorikyberhyökkäyksille. Uudet 
tietoturvalaitteemme sallivat digitaalisessa murroksessa olevien organisaatioiden ottaa 
pilvipalveluteknologiaa käyttöön turvallisesti ja tehokkaasti”, sanoo Gil Shwed, Check Point Software 
Technologiesin perustaja ja toimitusjohtaja. 
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Uusien security gateway -laitteiden tarkemmat tiedot:  

● 26000 Turbo – Huippusuorituskyvyn 3U Check Point -laite, 30 Gbps Gen V -uhkientorjuntakyky, 316 Gbps 
palomuurin kaistanleveys ja täysin toisteinen virta- ja tallennustilakonfigurointi 

● 16000 Plus – 2U  Check Point -laite, 12 Gbps Gen V -uhkientorjuntakyky, 159 Gbps palomuurin 
kaistanleveys ja täysin toisteinen virta- ja tallennustilakonfigurointi 

● 16000 Base – Sama muoto ja suorituskyky kuin 16000 Plus -mallilla. Tämä laite mahdollistaa joustavan 
räätälöinnin verkko-, tallennus- ja virtaratkaisuille. 

Yli 1 TBps uhkientorjuntakyky Maestro HyperScale -teknologialla 

Alan johtava hyperscale-luokan verkkotietoturvaratkaisu Check Point Maestro Hyperscale Orchestrator sallii 
yhden Check Point -portin laajentaa suorituskykyään 52 portin suuruiseksi minuuteissa. 

“Uudet Infinity-varusteiset laitteet HyperScale-teknologialla mahdollistavat asiakkaillemme tiukimman tason 
tietoturvan korkeimmalla mahdollisella suorituskyvyllä”, Shwed kertoo. 

Saatavuus 

Uudet 16000 Base- ja Plus- sekä 26000 Turbo -laitteet ovat tilattavissa välittömästi. Toimitusten on määrä 
alkaa syyskuuhun 2019 mennessä. Uutuudet ovat jo saatavilla yhteistyökumppaneidemme kautta. 
HyperScalen mahdollistavan Maestro-ohjelmiston on määrä tulla saataville lokakuussa 2019. 

Lisää tuotetietoja löydät osoitteesta: https://www.checkpoint.com/products/data-center-enterprise-security 
 
Seuraa Check Pointia: 
Twitter: http://www.twitter.com/checkpointsw 
Facebook: https://www.facebook.com/checkpointsoftware 
Blogi: http://blog.checkpoint.com 
YouTube: http://www.youtube.com/user/CPGlobal 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/check-point-software-technologies 
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 
Rami Rauanmaa, Head of Security Engineering, Finland and Baltics, Check Point Software Technologies, 
ramira@checkpoint.com 
Maija Rauha, viestintäkonsultti, OSG Viestintä, maija.rauha@osg.fi, p. 0400 630 065 
 
Check Point Software Technologies Ltd. 
Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) on johtava yritysten ja valtionhallinnon 
kyberturvallisuusratkaisujen tarjoaja globaalisti. Sen ratkaisut suojaavat 5. sukupolven kyberhyökkäyksiltä 
alan johtavalla haittaohjelmien, kiristysohjelmien ja muiden hyökkäysten kiinnijäämisprosentilla. Check 
Pointin monitasoinen tietoturva-arkkitehtuuri, ”Infinity” Total Protection sisältää 5. sukupolven (Gen V) 
edistyneen uhkientorjunnan, joka suojaa yrityksen pilvi-, verkko- ja mobiililaitteissa sijaitsevan tiedon. Check 
Point tarjoaa myös alan kattavimman ja intuitiivisimman yhden kontrollipisteen ohjausjärjestelmän. Check 
Point huolehtii yli 100 000 ison ja pienen yrityksen ja yhteisön tietoturvasta.  
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