AVG Internet Security
Wszechstronna ochrona

Doskonałe zabezpieczenie
wprzystępnej cenie

Nowa ochrona kamer
internetowych

Nowa ochrona przed
atakami ransomware

Wszystko, czego oczekujesz od pakietu Internet
Security — teraz wcenie podstawowej ochrony
antywirusowej. Program zabezpieczający
aktualizuje się automatycznie, zapewniając
ochronę przed najnowszymi zagrożeniami.

Kamera nie powinna być dla hakerów
wizjerem. Nie musisz już jej zaklejać: nasz
program odłącza kamerę, gdy nie jest
potrzebna, więc możesz swobodnie robić
przed komputerem, co tylko chcesz.

Pliki izdjęcia osobiste są bezcenne.
Beztwojej zgody nieznane programy nie
będą mogły dokonać w nich zmian.

Automatyczne aktualizacje do najnowszej
wersji zapewniają ochronę przed
najnowszymi zagrożeniami.

Windows® 10, 8.1, 7, Vista iXP zdodatkiem SP3

AVG Internet Security
USPRAWNIENIA

Internet Security

Internet Security
Unlimited

Ultimate

Antywirus
®

Aktualizowanie podstawowego inajpopularniejszego oprogramowania
NOWOŚĆ

Ochrona przed oprogramowaniem ransomware

Zabezpieczanie zdjęć iplików przed atakami ransomware

Ochrona kamer internetowych

USPRAWNIENIA

Wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym

Izolowanie nawet najnowszych zagrożeń w celu ich przeanalizowania wchmurze irozesłania wszystkim środków zaradczych
USPRAWNIENIA

Wykrywanie za pomocą sztucznej inteligencji
mputerowej sztucznej inteligencji

Ochrona Internetu ipoczty e-mail
Blokowanie niebezpiecznych linków, pobieranych plików izałączników do wiadomości e-mail

Sejf danych
Szyfrowanie prywatnych zdjęć iplików oraz ukrywanie ich przed rodziną, znajomymi lub złodziejami

Aktualizacje zabezpieczeń wczasie rzeczywistym
Automatyczne rozsyłanie aktualizacji zabezpieczeń inowych funkcji

Udoskonalona Zapora
Blokowanie hakerom dostępu do komputera

Bezpieczny DNS
Unikanie fałszywych witryn internetowych wcelu lepszej ochrony płatności

Osłona antyspamowa
Blokowanie spamu, oszustw iphishingu

INNE APLIKACJE

NIEOGRANICZONA liczba instalacji
Możliwość zainstalowania na NIEOGRANICZONEJ liczbie komputerów osobistych idomowych

Obejmuje program AVG AntiVirus PRO dla systemu Android™
Ochrona NIEOGRANICZONEJ liczby urządzeń przenośnych itabletów zsystemem Android

Obejmuje program AVG Cleaner PRO dla systemu Android™
Przyspieszenie działania ioczyszczanie NIEOGRANICZONEJ liczby urządzeń przenośnych itabletów zsystemem Android

Obejmuje program AVG PC TuneUp
Przyspieszenie działania ioczyszczanie NIEOGRANICZONEJ liczby komputerów osobistych idomowych
* Możliwość zainstalowania na nieograniczonej liczbie urządzeń do użytku osobistego i rodzinnego (zgodnie z umową licencyjną użytkownika oprogramowania AVG).
Nie do użytku komercyjnego ani biznesowego.

Apple Inc. zarejestrowanym wUSA iinnych krajach. Internet Explorer®, Windows®, Windows XP®, Windows XP Pro® iWindows Vista®

FUNKCJE W SYSTEMIE WINDOWS

NOWOŚĆ

Ochrona przed hakerami próbującymi szpiegować przez przejęcie kontroli nad kamerą internetową

