AVG PC TuneUp

Twój komputer. Z turbodoładowaniem.

Większa prędkość, mniej
awarii USPRAWNIENIA

Najnowsze oprogramowanie
dostarczane automatycznie NOWOŚĆ

Najinteligentniejszy jak dotąd
program czyszczący USPRAWNIENIA

Pozwala wykorzystać pełen potencjał
komputera z systemem Windows,
określając priorytety aktywnych aplikacji,
aby przyspieszyć pracę, oraz naprawiając
problemy powodujące opóźnienia.

Narzędzie Software Updater aktualizuje
Twoje najważniejsze programy za pomocą
najnowszych funkcji zabezpieczeń i wydajności,
dzięki czemu nie musisz tego robić.

Dokładnie oczyszcza dysk twardy, aby pozbyć
się śmieci z ponad 230 aplikacji, usunąć
zduplikowane pliki i pomóc zachować lekkość
działania przeglądarki.

Automatyczne aktualizacje do najnowszej
wersji zapewniają ochronę przed
najnowszymi zagrożeniami.

Windows® 10, 8.1, 7, Vista i XP z dodatkiem SP3

NOWOŚĆ

AVG PC TuneUp

AVG TuneUp
— bez ograniczeń

Software Updater

Aktualizuje najważniejsze i najczęściej używane oprogramowanie.

Automatyczna konserwacja

Automatycznie przeprowadza rutynową konserwację systemu

Drive Defrag
FUNKCJE W SYSTEMIE WINDOWS

Przyspiesza dostęp do dysku twardego

Aktualizacje reguł czyszczenia

Automatyczne aktualizacje w celu optymalnego oczyszczania

StartUp Manager

Przyspiesza uruchamianie komputera

Tryb Ekonomiczny

Przedłuża żywotność baterii
USPRAWNIENIA

Disk Cleaner

Usuwa pliki śmieci, aby zwolnić miejsce na dysku.

Optymalizacja w czasie rzeczywistym

Określa priorytety procesów w celu uzyskania optymalnej wydajności.
USPRAWNIENIA

Program Deactivator

Przełącza nieaktywne aplikacje w tryb uśpienia, aby zwolnić moc obliczeniową.

Duplicate Finder

Usuwa duplikaty plików, zapewniając więcej miejsca.
USPRAWNIENIA

AVG Cleaner PRO dla systemu Android™

Pomaga przedłużyć czas pracy baterii i czyści niepotrzebne pliki oraz uszkodzone, zamazane lub zduplikowane
zdjęcia, aby uzyskać więcej miejsca.

AVG Cleaner dla komputerów Mac
Porządkuje zawartość komputera Mac
USPRAWNIENIA

Antywirus

USPRAWNIENIA

AVG AntiVirus PRO dla systemu Android™

INNE APLIKACJE

Nasz najlepszy antywirus na Twój komputer z systemem Windows, notebook lub tablet
Zaawansowana ochrona urządzeń mobilnych, funkcje pomagające w przypadku kradzieży i nowa funkcja
zabezpieczania zdjęć przy pomocy hasła

AVG AntiVirus dla komputerów Mac®

Skanowanie w czasie rzeczywistym i potrójna ochrona przed złośliwym oprogramowaniem na komputerach
z systemem Windows®, komputerach Mac i urządzeniach z systemem Android.

Nieograniczona liczba instalacji*

Możliwość zainstalowania na wszystkich urządzeniach w rodzinie, bez względu na ich liczbę.
* Możliwość zainstalowania na nieograniczonej liczbie urządzeń do użytku osobistego i rodzinnego (zgodnie z umową licencyjną użytkownika oprogramowania AVG).
Nie do użytku komercyjnego ani biznesowego.

AVG Ultimate
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