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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/avg-internet-security-3pc-2-lata-p-676.html

AVG Internet Security 3PC 2
Lata
Cena brutto

151,00 zł

Cena netto

122,76 zł

Cena poprzednia

189,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AVGIS32

Producent

AVG

Subskrypcja

Tak

Opis produktu
Wersja: Cyfrowa
Liczba stanowisk: 3
Wersja językowa: Polska
Stan obecny: Nowy/kontynuacja z polskiej dystrybucji
Otrzymacie Państwo:
- klucz do instalacji i aktywacji pełnej i legalnej wersji
- instrukcje instalacji i aktywacji
- linki do pobrania instalki, lub można stworzyć kopię DVD,USB na własne potrzeby
- Certyfikat Cyberusługi PDF
Zaawansowana ochrona Twojego komputera
Jeśli jeszcze nie wiesz, jaki antywirus wybrać, AVG Internet Security będzie dla Ciebie świetnym rozwiązaniem. Ten
wszechstronny pakiet chroniący blokuje wirusy i złośliwe oprogramowanie, chroni skrzynkę e-mail, zabezpiecza osobiste pliki,
hasła i kamerę internetową przed dostępem hakerów. Pozwala też bezpiecznie robić zakupy online i korzystać z bankowości
elektronicznej. AVG Internet Security to pierwsza linia obrony Twojego komputera. Zaawansowany antywirus ochroni przed
całym spektrum szkodliwego oprogramowania. Wykrywanie oparte na sztucznej inteligencji prześle Ci alerty, gdy
oprogramowanie będzie próbowało wykonać podejrzane działania. Program blokuje także nowe, nieznane jeszcze zagrożenia
na podstawie ich zachowania. Zabezpiecza też urządzenie podczas Twojej aktywności w sieci. Pozostaniesz chroniony dzięki
skanowaniu linków, pobieranych plików i załączników e-mail. AVG pomoże Ci również uniknąć niezabezpieczonych połączeń WiFi. Rozwiązanie chroniące utrzyma hakerów i oszustów wymuszających okup z dala od Twojego komputera. AVG Internet
Security posiada rozszerzoną zaporę ogniową. Kontroluj to, co przychodzi i wychodzi z Twojego urządzenia, ochroń swoje pliki
i zdjęcia oraz zabezpiecz swoje hasła. AVG chroni także Twoją prywatność, uniemożliwiając przejęcie kamery internetowej
oraz pozwalając Ci trwale usunąć stare i niepotrzebne pliki, tak aby nie dało się ich odzyskać z dysku. Gdy natomiast
korzystasz z przeglądarki, zostaną wykryte fałszywe strony podszywające się np. pod system przelewów, z których zostaniesz
automatycznie przekierowany na autentyczną stronę, której szukałeś.
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
Oprócz antywirusa chroniącego przed wirusami, ransomware, spyware i innymi typami złośliwego oprogramowania AVG
Internet Security oferuje wykrywanie podejrzanych zachować aplikacji, proaktywne skanowanie próbek i wysyłanie ich do
analizy, blokowanie nowych zagrożeń, skaner potencjalnie niechcianych aplikacji, przyspieszone skanowanie, aktualizacje w
czasie rzeczywistym, tryb „nie przeszkadzać” oraz tryb wyciszony.
Ochrona połączeń
Bez obaw korzystaj z Internetu. AVG Internet Security zadba o Twoje bezpieczeństwo poprzez skanowanie linków, blokowanie
złośliwego oprogramowania przed jego pobraniem na komputer, blokowanie złośliwych załączników i prób phishingu w
wiadomościach e-mail, alerty przy próbie połączenia z niechronioną siecią Wi-Fi oraz narzędzie do usuwania niechcianych i
podejrzanych dodatków do przeglądarki.
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Ochrona przed hakerami i oszustami
Wbudowana w AVG zapora sieciowa (firewall) chroni przed niepowołanym dostępem do urządzenia. Ochrona przed
ransomware zapobiega próbom szyfrowania Twoich plików i wymuszania okupu. Ochrona haseł uniemożliwia zablokowanym
aplikacjom odczytanie, zmianę lub usunięcie haseł zapisanych w przeglądarce.
Ochrona przed szpiegowaniem
AVG Internet Security zabezpiecza Twoją kamerkę internetową przed jej przejęciem zarówno przez hakera, jak i
nieuprawnione aplikacje. Gdy chcesz pozbyć się plików na dobre, skorzystaj z niszczarki danych, aby niemożliwe było ich
odzyskanie.
Ochrona wrażliwych danych
Twoje prywatne dane nie wpadną w niepowołane ręce. Gdy wejdziesz na stronę podszywającą się pod bank lub inny zaufany
system logowania, zostaniesz przekierowany do właściwej strony bez ukrytych narzędzi do wykradania danych.
Wymagania systemowe:
Windows 7
Windows 8
Windows 10
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