
Avast Premium Security

Największa na świecie sieć wykrywania 
zagrożeń, sztuczna inteligencja oparta 

na chmurze i błyskawiczna analiza 
zachowań sprawiają, że nasz antywirus 

zostawia konkurencję w tyle. 

Chroń zeznania podatkowe, dokumentację 
medyczną i inne poufne dokumenty 

przed oprogramowaniem szpiegującym. 
Powstrzymaj podglądaczy przed używaniem 

Twojej kamery internetowej do szpiegowania.

Organizacja AV-Comparatives przyznała 
naszemu darmowemu antywirusowi nagrodę 

„Produkt roku”. Avast Premium Security 
oferuje tę samą nagradzaną ochronę 

wzbogaconą o wiele dodatkowych funkcji.

Większe bezpieczeństwo Większa prywatność Najlepsze rozwiązanie

Najskuteczniejsza ochrona Twojego komputera



Mnóstwo przydatnych funkcji
AVAST FREE ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY
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Antywirus
 

Inteligentne skanowanie

Monitorowanie zachowań

CyberCapture
 

jeśli okażą się one niebezpieczne.

Zapora ogniowa

systemu Windows tego nie potrafi).

Osłona przed ransomware

Weryfikacja stron
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Kontrola Wi-Fi

Osłona kamery internetowej

Osłona poufnych danych

Niszczarka danych
Umożliwia trwałe usunięcie plików, dzięki czemu możesz pożyczyć, sprzedać lub wyrzucić komputer bez narażania swojej prywatności.
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Dysk ratunkowy
Tworzy rozruchową wersję skanera Avast na dysku CD lub USB, za pomocą którego można naprawić komputer, 

Tryb cichy
Umożliwia oglądanie filmów, granie i uruchamianie prezentacji w trybie pełnoekranowym bez uciążliwych powiadomień.

Automatyczne aktualizacje oprogramowania

www.avtrade.pl
Avast jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy 

 

odpowiednich właścicieli.
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powiadomienia.

Microsoft Windows 7, 8, 8.1 lub 10
2 GB wolnego miejsca na dysku na potrzeby instalacji
Połączenie internetowe na potrzeby automatycznych aktualizacji

Minimalne wymagania systemowe

CORE - Dystrybutor AVAST i AVG w Polsce • www.core.com.pl



Avast Premium Security 
(Wiele urządzeń)

Najskuteczniejsza i najbardziej wszechstronna 
ochrona wszystkich Twoich urządzeń

Największa na świecie sieć wykrywania 
zagrożeń, sztuczna inteligencja 

oparta na chmurze i błyskawiczna 
analiza zachowań sprawiają, że nasz 

antywirus dla systemu Windows 
zostawia konkurencję w tyle. 

Nasza niestandardowa ochrona 
komputerów Mac blokuje 

w czasie rzeczywistym złośliwe 
oprogramowanie i strony internetowe 

oraz niebezpieczne załączniki do 
wiadomości e-mail. Co więcej, nasz 
program poinformuje Cię, gdy Twoja 

domowa sieć będzie zagrożona.

Nasza aplikacja dla systemu iOS 
zawiera sieć VPN zapewniającą 

bezpieczne przeglądanie we 
wszystkich sieciach Wi-Fi, 
zaszyfrowany magazyn 

umożliwiający przechowywanie 
nieograniczonej liczby prywatnych 
zdjęć oraz funkcję Identity Guard 

wykrywającą wycieki haseł.

Nasza aplikacja dla systemu Android 
jest wyposażona w liczne funkcje, 
takie jak ochrona przed złośliwym 

oprogramowaniem, sieć VPN 
zapewniająca bezpieczne przeglądanie 

we wszystkich sieciach Wi-Fi, zdalna 
ochrona przed kradzieżą i wiele innych.

Windows Mac iPhone i iPad
Telefon i tablet 

z systemem Android



www.avtrade.pl
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Windows
Microsoft Windows 7, 8, 8.1 lub 10
2 GB wolnego miejsca na dysku
Połączenie internetowe na potrzeby 
automatycznych aktualizacji

Mac
macOS 10.10 (Yosemite) lub nowszy
500 MB wolnego miejsca na dysku
Połączenie internetowe na potrzeby 
automatycznych aktualizacji

iPhone/iPad
iOS 10 lub nowszy
Android
Android 5 (Lollipop) lub nowszy

Minimalne wymagania systemowe

Avast Premium Security (Wiele urządzeń) zapewnia ochronę komputerów 

•  Wykrywaj 

•  

• Zablokuj oprogramowanie ransomware 

•  

•  
Poinformujemy Cię, gdy ktoś dołączy do Twojej sieci Wi-Fi.

Avast Premium Security dla 
komputerów Mac

•  

•  

• Zapewnij prywatność swoich zdjęć 

do którego tylko Ty masz dostęp.
• Chroń swoje hasła 

Poinformujemy Cię, jeśli Twoje hasła kiedykolwiek wyciekną do sieci.

Avast Mobile Security Premium 
dla urządzeń iPhone

•  

• Zablokuj oprogramowanie ransomware 

• Zabezpiecz kamerę internetową 
Nie pozwól podglądaczom przejąć kontroli nad Twoją kamerą internetową. 

•  

• Rób zakupy bezpieczniej 

Avast Premium Security dla 
systemu Windows

• Zabezpiecz telefon lub tablet 
Blokuj złośliwe oprogramowanie, trojany SMS 

•  

• Odzyskaj zgubiony telefon lub tablet 
Skorzystaj ze zdalnej ochrony przed kradzieżą, 
aby znaleźć swoje urządzenie. 

•  

• Wydłuż żywotność baterii 

zapewnić dłuższy czas pracy urządzenia.

Avast Mobile Security Premium 
dla systemu Android
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Avast Premium Security 
dla komputerów Mac

Największa na świecie sieć wykrywania zagrożeń 
— takich jak wirusy, oprogramowanie szpiegujące, 

programy rejestrujące naciśnięcia klawiszy czy 
fałszywe strony internetowe — blokuje ataki na 

komputer Mac, zanim wyrządzą jakiekolwiek szkody.

Program zabezpiecza zdjęcia, dokumenty 
i pliki osobiste przed złodziejami 

kradnącymi takie dane dla pieniędzy. 
Teraz już nikt nie zmieni Twoich danych 
w jakikolwiek sposób bez Twojej zgody.

Ochrona komputera Mac to podstawa. 
Zapewnienie ochrony Tobie jest jeszcze 

ważniejsze. Program wysyła alerty dotyczące 
problemów z zabezpieczeniami sieci i routera, 
podsłuchiwaczy, hakerów włamujących się na 
urządzenia, niebezpiecznych witryn i skryptów 

śledzących aktywność w sieci.

Powstrzymywanie złośliwego 
oprogramowania

Zabezpieczenie przed 
ransomware Ochrona prywatności online

Zaawansowana ochrona komputera Mac w czasie rzeczywistym



Najważniejsze zalety programu Avast Premium Security AVAST PREMIUM SECURITY AVAST SECURITY

Blokowanie wirusów i złośliwego oprogramowania

Skanuje sieć domową pod kątem słabych punktów. 

Powstrzymywanie ransomware

Ochrona przed fałszywymi stronami
Zabezpiecza sesje przed złodziejami, zapewniając ochronę danych.

www.avtrade.pl
Avast jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy 

 
Wszystkie inne marki i produkty są znakami towarowymi 
odpowiednich właścicieli.

Copyright © 2020 Avast Software s.r.o. 
Wszystkie informacje o produktach mogą ulec zmianie 

Wymagania systemowe:

Osłony działające w czasie rzeczywistym

•  
•  Osłona WWW czuwa nad sesjami internetowymi, zatrzymuje sieciowe złośliwe oprogramowanie i próby ataków 

•  
przekierowana przez hakerów.

•  Osłona poczty usuwa złośliwe załączniki wiadomości e-mail.
•  

Skanowanie

•  Możliwość zaplanowania skanowania całego dysku twardego lub określonego obszaru. Wolisz uruchomić 
skanowanie ręcznie? Możesz to zrobić. 

Automatyczne aktualizacje

•  
są udostępniane dwa razy dziennie.

To jeszcze nie wszystko
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Do działania aplikacji niezbędny jest dostęp do usług Google Play


