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Norton 360 Deluxe PL (5 stanowisk,
12 miesięcy) - wersja elektroniczna
Cena brutto

153,75 zł

Cena netto

125,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

21394530

Kod producenta

21394530

Producent

Symantec/Norton

Opis produktu
Program Norton 360 Deluxe oferuje ochronę maksymalnie 3 lub 5 komputerów PC lub Mac®,
smartfonów lub tabletów.

Ochrona 5 dowolnych urządzeń – komputera PC lub Mac albo urządzenia mobilnego Android lub iO
Ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym, antywirusowym, destrukcyjnym i wymuszającym okup
Kopia zapasowa w chmurze dla komputera PC - 50 GB
Zapora dla komputerów PC oraz MAC
Menadżer haseł
Wirtualna siec prywatna VPN- zapewnia szyfrowanie i ochronę dając większą prywatność podczas korzystania z publicznej lub
udostępnionej sieci Wi-Fi
SafeCam blokowanie nieautoryzowanego dostępu do kamery internetowej.
Kontrola Rodzicielska

Ochrona w czasie rzeczywistym
Wyjątkowe zabezpieczenia antywirusowe Norton 360
Standard pomagają chronić Twoje urządzenie, a także
prywatne dane i informacje finansowe przed już istniejącymi
oraz zupełnie nowymi zagrożeniami internetowymi w czasie
rzeczywistym.

Firewall (tylko komputer PC i Mac)
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Ochrona przed wszystkimi rodzajami
zagrożeń

Kopia zap
komputer

Innowacyjne zabezpieczenia Norton 360 zapewniają
maksymalną ochronę przed programami szpiegującymi,
złośliwym oprogramowaniem i ransomware. Opierają się one
na najnowocześniejszej technologii opartej na sztucznej
inteligencji i uczeniu maszynowym, a także udziale w jednej
z największych na świecie sieci informacyjnej i
24-godzinnemu monitorowaniu zagrożeń internetowych na
całym świecie. Dzięki temu możesz być pewny, że jesteś
odpowiednio chroniony przed wszystkimi rodzajami
szkodliwych programów i próbami ataków.

Zadbaj o właś
dokumentów
komputera, kr
(szyfrującego
Norton 360 St
ochrony Twoic
kopii zapasow
przechowywa
10 GB w chmu
kolejny środe
bezpieczeństw

Menedżer haseł

Bezpieczn

Norton 360 Standard wyposażony jest w inteligentną zaporę,
która nieustannie monitoruje wychodzący i przychodzący
ruch sieciowy na Twoim komputerze, skutecznie blokując
wszelką podejrzaną aktywność. Dzięki temu Twoje
najcenniejsze pliki i dane znajdujące się na urządzeniu są
chronione przed złośliwymi atakami oraz dostępem
nieuprawnionych użytkowników.

Skorzystaj z wygodnego narzędzia do generowania,
przechowywania i zarządzania hasłami do kont online i
informacjami o kartach kredytowych. Z Norton 360 Standard
nie będziesz musiał zapamiętywać lub zapisywać długich i
niepowtarzalnych haseł. Funkcja Norton Password Manager
umożliwia generowanie złożonych haseł i przechowywanie
ich w zaszyfrowanym skarbcu w chmurze.

Ochrona kamery internetowej (tylko
komputer PC)

Kontrola rodzicielska (tylko komputery
PC, urządzenia Android i iOS)

Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać oprogramowanie
szpiegujące do robienia zdjęć kamerą internetową bez
Twojej wiedzy, przechwytując poufne informacje lub
wykorzystując kompromitujące zdjęcia z kamer
internetowych do szantażu lub wymuszeń. Norton 360
Standard ostrzega o próbach uzyskania dostępu do kamery
internetowej i pomaga zablokować nieautoryzowany dostęp
do niej.

Zarządzaj aktywnością i chroń swoje dzieci online. Pomóż im
bezpiecznie odkrywać, uczyć się i korzystać z Internetu na
komputerze PC lub smartfonie czy tablecie Android i iOS.
Funkcja Norton Parental Control pozwala na sprawdzenie
oglądanych filmów, odwiedzanych stron, wyszukiwanych
haseł i pobranych aplikacji, monitorowanie lokalizacji GPS
urządzeń Android i iOS, filtrowanie treści na komputerach PC
i wiele więcej.

Wersja językowa:
Zastosowanie
Typ licencji:
Liczba stanowisk
Wersja produktu:
Okres licencji:
System

polska
dom, firma- komercyjny
nowa licencja
5
elektroniczna
subskrypcja 12 miesięcy
Windows 10 32-bity/64-bity
Windows 8.1 32-bity/64-bity
Windows 8 32-bity/64-bity
Windows 7 SP1 32-bity/64-bity
MacOS
Android
iOS
21394530

Kod producenta

Bądź bezpiecz
publicznej sie
lotnisku. Wirtu
urządzenia za
korzystania z
czemu jesteś
oraz hasła i da

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe:
Systemy operacyjne Windows

Microsoft Windows 10 (wszystkie wersje z wyjątkiem 10 S).
Microsoft Windows 8/8.1 (wszystkie wersje). Niektóre funkcje ochrony mogą nie być
dostępne w przeglądarkach uruchamianych z poziomu ekranu startowego systemu
Windows 8.
Microsoft Windows 7 (wszystkie wersje) z dodatkiem Service Pack 1 (SP 1) lub
nowszym
Systemy operacyjne Mac
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Obecna i dwie poprzednie wersje systemu Mac OS.
Funkcje oprogramowania Norton Cloud Backup, Norton Parental Control, Norton
SafeCam nie są obsługiwane w systemie Mac OS.
Systemy operacyjne Android

Android w wersji 6.0 lub nowszej. Wymagana jest zainstalowana aplikacja Google
Play.
Automatyczne skanowanie aplikacji w Google Play jest obsługiwane w systemie
Android 4.1 lub nowszym, z wyjątkiem urządzeń Samsung. Obsługiwane są
urządzenia Samsung z systemem Android 4.2 lub nowszym. W przypadku starszych
wersji Android do skanowania aplikacji w Google Play musi być używana funkcja
„Udostępnij” Google Play.
Systemy operacyjne iOS

iPhone'y lub iPady z obecną i dwiema poprzednimi wersjami systemu iOS.
Funkcja Norton Secure VPN

Dostępne dla urządzeń z systemem Windows PC, Mac, iOS i Android.
Systemy operacyjne Windows
Microsoft Windows 10 (wszystkie wersje z wyjątkiem 10 S).
Microsoft Windows 8/8.1 (wszystkie wersje).
Microsoft Windows 7 (wszystkie wersje) z dodatkiem Service Pack 1 (SP 1) lub
nowszym
Systemy operacyjne Mac
Obecna i dwie poprzednie wersje systemu Mac OS.
Systemy operacyjne Android
Android w wersji 4.4 lub nowszej.
Systemy operacyjne iOS
iPhone'y lub iPady z obecną i dwiema poprzednimi wersjami systemu iOS.
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