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Link do produktu: https://soft24.biz/avg-internet-security-3pc-2lata-p-72.html

AVG Internet Security 3PC
2lata
Cena brutto

119,00 zł

Cena netto

96,75 zł

Cena poprzednia

149,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta

AVG Internet Security 3PC 2lata

Opis produktu
AVG Internet Security 2015 kompleksowa ochrona antywirusowa. Wykrywa i usuwa wirusy, gdy przeglądasz sieć, skanuje pobierane pliki oraz chroni Cię podczas zakupów online. Chroni
Twoją pocztę e-mail oraz komputer przed atakami z zewnątrz. Zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych na dysku plików – umożliwiając ich zaszyfrowanie lub trwałe usunięcie.

BEZPIECZEŃSTWO

* Zaawansowana ochrona antywirusowa

* Skanowanie poczty e-mail w poszukiwaniu zainfekowanych plików

* Skanowanie linków w serwisach Twitter® i Facebook®

* Ochrona przed pobieraniem szkodliwych plików

* Funkcja Anti-Spam blokująca spamerów i oszustów

* Zaawansowana zapora zapewniająca bezpieczne zakupy

* I więcej
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PRYWATNOŚĆ

* Funkcja File Shredder bezpiecznie usuwa pliki raz na zawsze

* Sejfy Danych szyfrujące i chroniące hasłem prywatne dane

* Strażnik WiFi pozwala unikać niebezpiecznych sieci WiFi

* Funkcja Anti-Spyware blokuje szpiegujące i śledzące Cię programy

* I więcej

PRĘDKOŚĆ

* Funkcja AVG Smart Scanner pozwala na szybkie skanowanie

* Automatyczne skanowanie podczas, gdy komputer nie jest używany

AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE

* Zabezpieczają Cię przed najnowszymi zagrożeniami

DARMOWA POMOC

* Darmowa pomoc techniczna poprzez e-mail, czat lub telefon

Co nowego w tej wersji:

* Poprawiona dokładność detekcji
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* Udoskonalone wykrywanie behawioralne

* Ulepszony interfejs dla łatwiejszego przeglądu Twojej ochrony

* Częstsze aktualizacje

* Nowa technologia wczesnego wykrywania blokuje nawet najnowsze zagrożenia, jeszcze przed aktualizacją bazy wirusów

Specyfikacja techniczna
Wymagania systemowe

Komputer PC: MS Windows® Vista, XP, 7, 8, 8.1. Procesor: 1,5 GHz lub szybszy. Pamięć RAM: 512 MB. Rozdzielczość ekranu: co najmniej 1024x768 pikseli. Miejsce na dysku potrzebne do
przeprowadzenia instalacji: 1300 MB. Przeglądarka: Internet Explorer 6 lub nowsza
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