AVG Ultimate

Najlepsze rozwiązania AVG na wszystkich
urządzeniach w rodzinie

Ochrona i wyższa wydajność
wszystkich urządzeń

Optymalizacja wydajności
wszystkich urządzeń

Nowa ochrona prywatności

Jedna subskrypcja zapewnia zaawansowaną
ochronę wszystkich używanych w rodzinie
komputerów z systemem Windows,
komputerów Mac i urządzeń z systemem
Android, a także zapewnia usprawnienia
ich wydajności.

Urządzenia nie są tanie. Dlaczego masz
się męczyć? Skorzystaj z naszych aplikacji
optymalizujących, aby poprawić wydajność
wszystkich swoich komputerów z systemem
Windows, komputerów Mac i urządzeń
z systemem Android.

Zabezpiecz się przed podglądaczami dzięki ochronie kamer
internetowych i ciesz się ochroną przed oprogramowaniem
ransomware, które mogłoby zablokować dostęp do Twoich
plików. TuneUp wzbogacono o narzędzie do aktualizowania
oprogramowania, aby wszystkie zainstalowane aplikacje
były zawsze aktualne.

Automatyczne aktualizacje do najnowszej wersji
zapewniają ochronę przed najnowszymi zagrożeniami.

Windows® 10, 8.1, 7, Vista i XP z dodatkiem SP3
Android™ w wersji 2.2 lub nowszej.
Mac© OS w wersji 10.8 lub nowszej

USPRAWNIENIA

Internet Security

Internet Security
Unlimited

Antywirus

Aktualizowanie podstawowego i najpopularniejszego oprogramowania
NOWOŚĆ

Ochrona przed oprogramowaniem ransomware

Zabezpieczanie zdjęć i plików przed atakami ransomware

FUNKCJE W SYSTEMIE WINDOWS

NOWOŚĆ

Ochrona kamer internetowych

Ochrona przed hakerami próbującymi szpiegować przez przejęcie kontroli nad kamerą internetową
USPRAWNIENIA

Wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym

Izolowanie nawet najnowszych zagrożeń w celu ich przeanalizowania w chmurze i rozesłania wszystkim środków zaradczych
USPRAWNIENIA

Wykrywanie za pomocą sztucznej inteligencji

Profilaktyczne blokowanie złośliwego oprogramowania za pomocą komputerowej sztucznej inteligencji

Ochrona Internetu i poczty e-mail
Blokowanie niebezpiecznych linków, pobieranych plików i załączników do wiadomości e-mail

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

Aktualizacje zabezpieczeń w czasie rzeczywistym
Automatyczne rozsyłanie aktualizacji zabezpieczeń i nowych funkcji

Udoskonalona Zapora
Blokowanie hakerom dostępu do komputera

Bezpieczny DNS
Unikanie fałszywych witryn internetowych w celu lepszej ochrony płatności

Osłona antyspamowa
Blokowanie spamu, oszustw i phishingu

INNE APLIKACJE

NIEOGRANICZONA liczba instalacji
Możliwość zainstalowania na NIEOGRANICZONEJ liczbie komputerów osobistych i domowych

Obejmuje program AVG AntiVirus PRO dla systemu Android™
Ochrona NIEOGRANICZONEJ liczby urządzeń przenośnych i tabletów z systemem Android

Obejmuje program AVG Cleaner PRO dla systemu Android™
Przyspieszenie działania i oczyszczanie NIEOGRANICZONEJ liczby urządzeń przenośnych i tabletów z systemem Android

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