Avast Premier

Chcesz mieć wszystko? Teraz to możliwe.

Kompleksowa ochrona komputera,
Internetu i innych zasobów

Nowa ochrona
przed ransomware

Wszystkie nasze
najlepsze funkcje

Wyjątkowy antywirus korzystając z największej
na świecie sieci wykrywania zagrożeń,
technologii maszynowego uczenia się
i analizy zachowań.

Uchroń swoje najbardziej osobiste zdjęcia
i pliki przed coraz częstszymi atakami
ransomware i ich zaszyfrowaniem bez
Twojej zgody.

Niszczarka danych i plików. Automatyczne
aktualizowanie oprogramowania umożliwia
likwidowanie luk w zabezpieczeniach. Kontrola
Wi-Fi. Menedżer haseł. Najbezpieczniejsza
przeglądarka na świecie®. Wszystkie
nasze najlepsze funkcje.

Funkcje

AVAST PREMIER

AVAST FREE ANTIVIRUS

Skan całościowy
Wyszukiwanie wszystkich luk narażonych na atak złośliwego oprogramowania — od niebezpiecznych haseł po podejrzane dodatki
i nieaktualne oprogramowanie.
Antywirus
Inteligentna analiza wykrywa i blokuje wirusy, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, ransomware i phishing.

OCHRONA KOMPUTERA

Monitorowanie zachowań
Ochrona przed najnowszymi zagrożeniami i atakami ransomware przez namierzanie podejrzanych działań.
CyberCapture
Izolowanie nieznanych plików w celu ich przeanalizowania w chmurze oraz informowanie o tym, czy są bezpieczne.
Weryfikacja stron
Ochrona przed fałszywymi stronami internetowymi wykradającymi dane bankowe i dane logowania.
Sandbox
Testowanie i podgląd podejrzanych plików w bezpiecznym środowisku przed ich uruchomieniem na komputerze.
Tryb gry
Automatyczne wstrzymywanie powiadomień mogących przeszkadzać podczas grania.
Osłona antyspamowa
Blokowanie skrzynki pocztowej przed spamem i inną złośliwą zawartością.
Zapora ogniowa
Kluczowy składnik zabezpieczeń, który monitoruje i kontroluje wysyłane i odbierane dane.
Ochrona przed oprogramowaniem ransomware
Ochrona przed niezaufanymi aplikacjami próbującymi modyfikować, usuwać lub szyfrować osobiste zdjęcia i pliki.

DODATKOWA OCHRONA

Kontrola Wi-Fi
Automatyczne wykrywanie słabych punktów w domowej sieci Wi-Fi w celu uniemożliwienia dostępu hakerom.
Software Updater
Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania w celu eliminowania luk w zabezpieczeniach i zwiększenia wydajności.
Hasła
Ochrona wszystkich kont za pomocą jednego bezpiecznego hasła. Utworzymy nowe hasła umożliwiające bezpieczne logowanie.
Przeglądarka SafeZone
Bezpieczne korzystanie z Internetu i robienie zakupów online bez konieczności zmiany ustawień. Przeglądarka zawiera wszystkie
potrzebne funkcje zabezpieczeń i ochrony prywatności.
Bezpośrednia pomoc techniczna
Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio z programu, a my jak najszybciej odpowiemy.
Dysk ratunkowy
Doskonała kopia zapasowa: utwórz obraz dysku ratunkowego na CD lub USB. Kopia zapasowa umożliwi uruchomienie komputera
zbyt zainfekowanego, aby można go było normalnie uruchomić.
Automatyczne aktualizacje oprogramowania
Automatyczne aktualizowanie podstawowego oprogramowania o najnowsze usprawnienia i zabezpieczenia.
Niszczarka danych
Masz zbędne pliki? Usuń je na stałe przed pożyczeniem, sprzedaniem lub pozbyciem się komputera.
Wymagania systemowe:

Windows:
Procesor Pentium 4, 256 MB pamięci RAM | 2 GB miejsca na dysku twardym |
Microsoft Windows XP z dodatkiem SP3/Vista/7/8/8.1/10 (32/64-bitowy)
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