Avast Premier 2016
Kompleksowa, najwyższej klasy ochrona przed atakami wszelkiego rodzaju – także przed tymi, które jeszcze nie miały miejsca. Avast Premier 2016 składa się z ulepszonego skanera sieci domowej, automatycznych aktualizacji oprogramowania, zapory ogniowej, ochrony przed
przekierowywaniem DNS, niszczarki danych i innych funkcji. To wszystko czego potrzebujesz od najbardziej zaufanego dostawcy ochrony
na świecie. Bądź bezpieczny w naszej społeczności, zasilanej przez ponad 200 milionów użytkowników na świecie, zgłaszających zagrożenia od razu po ich pojawieniu się.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE — AVAST PREMIER
UNIKALNE FUNKCJE

LEPSZA OCHRONA

WYMAGANIA SYSTEMOWE

nowość! HASŁA AVAST
Zmień złe nawyki, takie jak przechowywanie haseł w przeglądarce lub wielokrotne
używanie tego samego hasła. Nowy program Avast do zarządzania hasłami tworzy
unikalne, trudne do złamania hasła dla wszystkich Twoich kont – i musisz zapamiętać
tylko jedno hasło.

unikalny! 230 MILIONÓW CZUJNIKÓW
Z ponad 230 milionami czujników rozproszonych po całym świecie, znajdujemy,
izolujemy i neutralizujemy złośliwe oprogramowanie bez wzlędu na to, gdzie pojawiło
się na początku. Poprzez połączenie potężnych silników danych obsługujących oprogramowanie z jednymi z najmądrzejszych osób wykrywających wirusy, stale
sprawdzamy najnowsze zagrożenia, abyś był bezpieczny.

PC:
Procesor Pentium 4, 256 MB RAM,
1,5 GB wolnego miejsca na twardym dysku
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
(32/64 bit)

ulepszono! BEZPIECZEŃSTWO SIECI DOMOWEJ
Jeszcze lepsza ochrona dla Twojej sieci domowej. Avast 2016 wykrywa 12 kolejnych
typów luk w zabezpieczeniach routerów, aby w pełni zabezpieczyć Twoje drukarki,
dyski sieciowe i routery – za jednym kliknięciem.
ulepszono! BEZPIECZNE SKANOWANIE HTTPS
Ulepszona technologia Osłony WWW pozwala programowi Avast przeskanować
wszystkie strony HTTPS w celu wykrycia złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń. Możesz dodać do tzw. białej listy swoje strony bankowe i certyfikaty,
aby skanowanie nie spowalniało Twojego dostępu.
CZYSZCZENIE PRZEGLĄDARKI
Dlaczego miałbyś pozwalać komuś na zmianę Twojej wyszukiwarki bez Twojej
zgody? Czyszczenie Przeglądarki pozbywa się wszelkich złych dodatków i niechcianych pasków narzędzi, dzięki czemu możesz przywrócić ulubione ustawienia.
BEZPIECZNY DNS OCHRONA
Przekierowywanie DNS to prawdziwe zagrożenie – i hakerzy wiedzą, co robią. Łatwo
jest wpisać przez przypadek wszystkie swoje dane logowania w replice strony
internetowej. Bezpieczny DNS szyfruje połączenie pomiędzy Twoim komputerem i
naszym serwerem DNS, aby zapobiec otworzeniu fałszywej strony.

ulepszono! ANTYWIRUS I OCHRONA PRZECIWKO ZŁOŚLIWEMU OPROGRAMOWANIU
Kontynuujemy ulepszanie silników najbardziej zaufanego antywirusa na świecie i
zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem, aby zapewnić Ci jak najlepszą
ochronę. Korzystając z aktualizacji ochrony, które mają rozmiar wiadomości tekstowych, udostępniamy aktualizacje kilka razy na godzinę, abyś był na bieżąco.
nowość! PRZEGLĄDARKA SAFEZONE
Otwieraj podejrzane strony w SafeZone lub używaj tej przeglądarki do korzystania z
bankowości, robienia zakupów online lub innych transakcji finansowych. Przeglądarka
SafeZone jest bezpiecznym, izolowanym miejscem, gdzie nikt nie może skopiować
tego, co piszesz lub ukraść Twoich danych bankowych, więc możesz robić zakupy lub
płacić rachunki w pełni prywatnie.
ulepszono! SANDBOX
Pobrałeś podejrzany plik? Sandbox pozwala Ci uruchamiać pliki, oglądać filmy lub
sprawdzać strony w izolowanym środowisku, abyś nie musiał narażać reszty komputera. Jeśli pobrany plik jest bezpieczny, przenieś go do swojego komputera; jeśli nie,
Twój komputer jest bezpieczny i nic nie ryzykowałeś.
ZAPORA OGNIOWA
Powstrzymaj hakerów przed uzyskaniem nieupoważnionego dostępu do Twojego
komputera. Zapora ogniowa Avast działa w tle i filtruje dane, które docierają do Twojego komputera – i izoluje podejrzane dane.

KOMPATYBILNY Z WINDOWS 10
Avast 2016 jest kompatybilny z Windows 10.

WIĘKSZA WYGODA
TECHNOLOGIA INTELIGENTNEGO SKANOWANIA
Wszystkie typy skanowania w jednym, wszystko za jednym razem. Sprawdzaj status
operacyjny komputera, upewnij się, że nie pojawiły się zagrożenia sieciowe, złośliwe
oprogramowanie i wyszukuj nieaktualne oprogramowanie poprzez jedno kliknięcie.
To najlepszy sposób, aby być bezpiecznym.
nowy i ulepszony! CLEANUP
Poznaj nasze najbardziej zaawansowane narzędzie do czyszczenia. Przyspiesz
swój komputer w ciągu kilku minut, zyskaj wolne miejsce, o którym nie wiedziałeś i
zredukuj czas uruchamiania. Cleanup sprawia, że Twój komputer jest bardziej wydajny, dzięki czemu Ty możesz również być bardziej wydajny.
ulepszono! SECURELINE VPN
Prywatny kanał tylko dla Ciebie. Spraw, aby Twoje rozmowy, zdjęcia i wiadomości
e-mail były bezpieczne dzięki zaufanemu VPN. SecureLine szyfruje wszystko co
wysyłasz i otrzymujesz, ukrywa Twój adres IP (i pozwala Ci go również zmienić) dla
większego bezpieczeństwa i dostępu do treści na całym świecie

NISZCZARKA DANYCH
Jeśli nie chcesz więcej zobaczyć plików, które usunąłeś, pozbądź się ich na dobre.
Zniszczenie danych to jedyny sposób na nieodwracalne pozbycie się plików w celu
zachowania prywatności, nawet gdy sprzedasz lub pożyczysz komputer komuś
innemu.

INNE FUNKCJE
INTEGRACJA Z MY AVAST
Telefon, komputer i tablet – wszystko chronione przez Avast? Wspaniale! Możesz
kontrolować i zarządzać wszystkimi swoimi urządzeniami bezpośrednio przez
konsolę produktów Avast. Dodawaj specjalne funkcje lub zdobywaj punkty i odznaki,
darmowe produkty oraz aktualizacje.

Szczegóły dotyczące produktu można znaleźć pod adresem: www.avast.com

LOKALNY PARTNER AVAST

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA
Hakerzy uwielbiają wykorzystywać stare oprogramowanie. Software Updater daje
znać, kiedy pojawia się aktualizacja oprogramowania, z którego korzystasz – dzięki
czemu można załatać wszystkie luki zanim hakerzy będą mieli szansę zaatakować.

PORÓWNAJ Z INNYMI PRODUKTAMI KONSUMENCKIMI:
AVAST FREE
ANTIVIRUS

FUNKCJE

AVAST PRO
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET
SECURITY

AVAST PREMIER

Antywirus i ochrona przed szpiegowskim oprogramowaniem
Hasła Avast
Bezpieczne skanowanie HTTPS
Bezpieczeństwo Sieci Domowej
Czyszczenie przeglądarki
Przeglądarka SafeZone
Bezpieczny DNS

CERTYFIKATY:

Osłona antyspamowa
Zapora ogniowa
Niszczarka danych

AVAST Software s.r.o.
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
facebook.com/avast
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