Avast Ultimate

Doskonała ochrona, prywatność i wydajność
— wszystko za sprawą jednego rozwiązania

Jeden pakiet, który zaspokoi
wszystkie potrzeby

Najbardziej zaawansowana
ochrona przed wirusami

Najbardziej
zaawansowana ochrona
prywatności w sieci

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

Nasz najbardziej zaawansowany antywirus
to jednocześnie także najmniej obciążające
i najbardziej odporne rozwiązanie chroniące
użytkowników przed wirusami, ransomware,
oprogramowaniem szpiegującym, atakami
zero-second oraz innymi zagrożeniami.
Co więcej, rozwiązanie to chroni także
domową sieć oraz kamerę internetową.

Ukryj wszystko, co robisz w sieci, przed
hakerami, programami śledzącymi
i szpiegującymi oraz nachalnymi
reklamodawcami, korzystając z niezawodnej
ochrony, jaką daje 256-bitowe szyfrowanie
klasy bankowej, i korzystaj ze swoich
ulubionych treści z całego świata. Wystarczy
jedno kliknięcie.

Wszystko, co najlepsze
Oczyszczony, szybki i wydajny komputer.
Zwiększ wydajność i znacząco przyspiesz
uruchamianie komputera w kilka minut.
Zarządzaj wieloma kontami, korzystając
z jednego hasła — nie zaprzątaj sobie
głowy resztą. Brzmi nieźle, prawda?
To dopiero początek.

Avast Ultimate
Co jest w pakiecie:

Wymagania systemowe:

Avast Premier Antivirus

Avast SecureLine VPN

Zaawansowana ochrona komputera i domowej
sieci Wi-Fi. Osłona przed ransomware chroni
zdjęcia i pliki osobiste przed hakerami
żądającymi okupu za umożliwienie użytkownikom
dostępu do ich własnych plików, natomiast
Ochrona kamer internetowych pozwala
zapobiegać wszelkim próbom szpiegowania
przez kamerę internetową.

Korzystaj z bankowości internetowej, rób zakupy
i surfuj w sieci, mając gwarancję całkowitej
prywatności dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu
klasy bankowej, które chroni wszelką aktywność
użytkownika przed ciekawskim wzrokiem
hakerów i różnorodnych agencji. Zmień
lokalizację i oglądaj swoje ulubione filmy.
Wszystko za jednym kliknięciem.

Avast Cleanup Premium

Avast Passwords Premium

Absolutny pogromca zbędnych plików — nasze
zaawansowane narzędzie w ciągu kilku minut
pozwoli Ci przyspieszyć działanie komputera.
Przekonasz się, że wystarczy jedno kliknięcie,
by zadbać o konserwację i przeprowadzić
codzienne czyszczenie dysku. Chcesz usunąć
niepotrzebne skróty, pliki na dysku i zbędne
dane przeglądarki? Wszystkie te funkcje są
w pakiecie.

Zarządzaj wieloma kontami, korzystając z jednego
hasła — bez problemów. W bezpieczny sposób
korzystaj z automatycznego uzupełniania
formularzy i synchronizacji danych logowania
z wielu urządzeń — pozwól, by funkcja Password
Guardian zapewniła Ci ochronę przed wyciekiem
danych. Warto wspomnieć też o logowaniu jednym
dotknięciem — dotykasz telefonu i działasz.

WWindows:
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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