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Bitdefender Gravity Zone for Mobile
2 lata zakres lic. 50-99
Cena brutto

38,74 zł

Cena netto

31,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

BDMS‐N-1Y-1D

Producent

Bitdefender

Opis produktu

Doradca prywatności
Skaner złośliwego oprogramowania
Ochrona sieci
Anti-Theft - ochrona przed kradzieżą
WearON - ochrona smart zegarków

Doradca prywatności

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Ochrona sieci

Jesteś ciekaw jak zainstalowane aplikacje
wykorzystują i prawdopodobnie nadużywają twoich
informacji osobistych oraz traktują twoją
PRYWATNOŚĆ?

Bitdefender Mobile Security posiada nową opcję
antykradzieżową, z panelem online i poleceniami SMS.
Moduł antykradzieżowy udostępnia opcje zdalnego
lokalizowania, blokowania, czyszczenia lub wysłania
wiadomości na urządzenie z systemem Android.

Bitdefender Mobile Security dla systemu Android
korzysta z usług Bitdefender Cloud do ostrzegania
użytkowników, podczas przeglądania stron
internetowych, które zawierają złośliwe
oprogramowanie, phishing lub fałszywe treści.

WearON – Nowe funkcje wykorzystujące
zegarki z systemem Android
Rozszerz Bitdefender Mobile Security na inteligentny zegarek. Użyj zegarka,
aby sygnalizował, gdy Twój telefon jest poza zasięgiem wzroku lub otrzymuj
powiadomienie, gdy odejdziesz od niego krok za daleko.

Chroń telefon przed cyfrowymi zagrożeniami i oszczędzaj baterię dzięki Bitdefender Mobile
Security.
Wielokrotnie nagradzany
Oprogramowanie firmy Bitdefender zdobyło wiele
nagród i wyróżnień, w tym tytuł: "Wybór redakcji" PC
Mag, wyróżnienia recenzentów takich jak CNET, Laptop
Magazine, PC Pro, Webuser, PC Achat i Micro Actuel i
najlepsze wyniki w testach wiodących organizacji
branżowych łącznie z AV-Comparatives i VB100. Od
kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce testów
najlepszego oprogramowania.

wygenerowano w programie shopGold

Skanowanie na żądanie
Skanowanie na żądanie może być prowadzone w
dowolnym momencie, aby upewnić się, że wszystkie
aplikacje zainstalowane na urządzeniu są zgodne z
prawem, a wszystkie zainstalowane lub
przechowywane w pamięci telefonu aplikacje są
legalne i bezpieczne.

Mobilność

Pełna wydajność i niewielkie
obciążenie baterii

Skanowanie w czasie instalacji
(On-Install Scanning)

Dzięki opartej na chmurze technologii wykrywania
Bitdefender Mobile Security dopilnuje aby urządzenie z
zagrożeń i pierwszorzędnym funkcjom
systemem Android pozostało czyste poprzez
bezpieczeństwa, Bitdefender Mobile Security dla
automatyczne skanowanie każdej aplikacji
systemu Android zabezpiecza zarówno podczas
natychmiast po jej zainstalowaniu. Pomaga to również
przeglądania stron www jak i zapobiega instalowaniu
na bieżąco informować i chronić użytkowników, gdy
złośliwych aplikacji przy niewielkim obciążeniu baterii.
testują nową aplikację.

Ciągłość aktualizacji

Bezpieczne surfowanie

Zoptymalizowane procesy skanowania Bitdefender nie polega na lokalnej bazie
Bitdefender Mobile Security
zapewniają ochronę wtedy, gdy jest
definicji wirusów w celu wykrywania
wykorzystuje usługi w chmurze, by
potrzebna, minimalizując wykorzystanie
złośliwych aplikacji. Zamiast tego,
ostrzegać o stronach internetowych
zasobów i przedłużając czas działania
wykorzystuje usługę ochrony
zawierających malware lub powiązanych
baterii.
antywirusowej w chmurze, by sprawdzać
z wyłudzaniem informacji.
wszystkie programy i nie przepuścić
żadnego e-zagrożenia z powodu braku
najnowszej aktualizacji.
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