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AVG Internet Security MultiDevice 10 urządzeń licencja elektroniczna
Cena brutto

195,57 zł

Cena netto

159,00 zł

Producent

AVG

Opis produktu
AVG Internet Security MultiDevice Instalujesz na 10 DOWOLNYCH urządzeniach: smartfonach, tabletach, komputerach i laptopach.

Ochrona dla całej rodziny - Chroń wszystkich swoich bliskich

Jedna licencja to dowolna ilość instalacji. Kupując AVG Internet Security Multidevice możesz instalować go na dowolnej ilości urządzeń, które masz w domu.

AVG Internet Security jest zaawansowanym programem do ochrony osób lubiących spędzać czas w sieci. Przeznaczony dla
użytkowników indywidualnych, doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest dodatkowa ochrona przed
hakerami, kradzieżą danych i niebezpieczeństwami Internetu.
AVG Internet Security bazuje na jednym z najlepszych silników antywirusowych, który na bieżąco monitoruje co dzieje się w
komputerze i chroni go przed podejrzanym zachowaniem plików i programów. Uniemożliwia kradzież haseł, blokuje wirusom
dostęp do skrzynki pocztowej i powstrzymuje złośliwe oprogramowanie wyłudzające dane lub okup.

Jego atutem jest również dodatkowa ochrona kamery przed podglądaczami (nikt nie może z niej korzystać bez wiedzy i zgody
użytkownika) oraz zaawansowana ochrona prywatnych plików (program dodatkowo je szyfruje, by wrażliwe informacje nie
wpadły w czyjeś ręce). Umowy, wyniki badań i CV w końcu są naprawdę bezpieczne!

AVG Internet Security jest od lat rozwijany i cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród fanów surfowania w sieci. Produkty
AVG są aktywne na 2 milionach komputerów na świecie i regularnie zajmują czołowe lokaty w niezależnych testach
antywirusów. To najlepsza rekomendacja, jaką może dostać program antywirusowy!

Lista funkcji:

Zaawansowany antywirus

Dokładnie skanuje cały komputer (i wszelkie podłączone do niego dyski) w czasie rzeczywistym pod kątem wirusów,
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oprogramowania ransomware, oprogramowania szpiegującego, robaków internetowych, koni trojańskich, rootkitów i innych
rodzajów złośliwego oprogramowania. Możesz też zaplanować skanowanie całego komputera na czas, kiedy nie ma Cię przy
komputerze.

Wykrywanie z użyciem sztucznej inteligencji

Korzysta z zaawansowanych rozwiązań inteligentnych na komputerze w celu dynamicznego identyfikowania próbek złośliwego
oprogramowania, które nie zostały jeszcze opisane przez zespół ThreatLabs.

Skaner potencjalnie niechcianych aplikacji

Skanuje pod kątem potencjalnie niechcianych aplikacji, które mogły zostać nieświadomie pobrane (na przykład
oprogramowania reklamowego i innych złośliwych aplikacji w pakietach z oprogramowaniem pobranym celowo).

CyberCapture

Technologia w chmurze pomaga chronić w czasie rzeczywistym nawet przed najnowszymi odmianami i epidemiami złośliwego
oprogramowania. Zawsze, kiedy nasz antywirus napotka nieznane zagrożenie, przekazuje je zespołowi ThreatLabs do analizy.
Następnie zespół przygotowuje odpowiedni środek zaradczy i rozsyła go milionom użytkowników naszego oprogramowania za
pośrednictwem aktualizacji zabezpieczeń. Co to oznacza? Lepszą ochronę dla każdego.

Turbo Scan

Znacznie skraca skanowanie dzięki inteligentnemu pomijaniu plików, o których już wiadomo, że są bezpieczne (na przykład
tych, które nie zmieniły się od ostatniego skanowania).

Monitorowanie zachowań

Ta działająca w czasie rzeczywistym funkcja nadzorująca i ostrzegająca wykrywa podejrzane zachowania wszystkich
programów działających na komputerze i w razie potrzeby Cię ostrzega. Ułatwia to ochronę przed zagrożeniami typu zero-day,
złośliwymi programami, a nawet programami obserwującymi naciskane klawisze, które bez wiedzy użytkownika rejestrują
wpisywane przez niego hasła i informacje dotyczące kont bankowych.

Aktualizacje w czasie rzeczywistym
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Zapewnia, że zabezpieczenia są zawsze aktualne, automatycznie rozsyłając definicje wirusów, aktualizacje zabezpieczeń,
poprawki i nowe funkcje w miarę ich udostępniania.

Tryb cichy

Nie przeszkadzamy, gdy oglądasz filmy. Tryb cichy odkłada skanowania, aktualizacje i wyświetlanie wyskakujących okienek,
pozwalając uniknąć zakłóceń podczas pracy, grania czy oglądania filmów.

Intuicyjna obsługa - przejrzysty i zrozumiały panel sterowania, który pozwala zaplanować zadania i zarządzać funkcjami programu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Abonament: 1 rok , 2 lata
Rodzaj licencji: Pierwszy zakup , Kontynuacja

Porównanie produków

Wybierz dla siebie
najlepsze rozwiązanie

AVG Ant AVG Int
iVirus
ernet S

ecurity
Antywirus!
Blokuje wirusy, oprogramowanie szpiegujące i inne złośliwe
oprogramowanie

Ochrona linków
Skanuje linki w sieci Web oraz w serwisach Twitter® i Facebook®

File Shredder
Usuwa pliki w bezpieczny sposób, zapobiegając ich szpiegowaniu

Ochrona poczty email
Ostrzega przed szkodliwymi załącznikami

Ochrona Sieci
Chroni przed pobraniem szkodliwych plików
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Sejf danych
Szyfruje i chroni hasłem prywatne pliki

Anti-Spam
Blokuje działania spamerów i scamerów

Udoskonalona Zapora
Zapewnia ochronę przed hakerami podczas zakupów
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