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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/g-data-internet-security-1pc-3-lata-pl-p-627.html

G Data Internet Security 1PC 3
Lata PL
Cena brutto

159,00 zł

Cena netto

129,27 zł

Cena poprzednia

209,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

C1002ESD36001

Producent

G Data

Subskrypcja

Tak

Opis produktu
Wersja: Cyfrowa
Liczba stanowisk: 1 PC
Wersja językowa: Polska
Stan obecny: Nowy z polskiej dystrybucji
Otrzymacie Państwo:
1. Klucz produktu w formie certyfikatu
2. Fakturę Vat jako dowód zakupu
3. Certyfikat autentyczności, poświadczenie legalności produktu
4. Linki do pobrania programu w wersji 32bit i 64bit
5. Pełne wsparcie polskiego producenta
Wszechstronna ochrona przed wirusami i hakerami z niezawodnym firewallem.
G DATA INTERNET SECURITY to wszechstronna ochrona przed wirusami i hakerami z niezawodnym firewallem. Program
czuwa u Twego boku dla pełnego bezpieczeństwa Twojego komputera i danych.
Najlepsza ochrona przed wirusami i innymi zagrożeniami z sieci
dowiedziona wielokrotnie w niezależnych testach w połączeniu z najnowszą technologią sprawia, że nawet nowe wirusy nie
mają szans
Natychmiastowa ochrona Twojej poczty e-mail
podejrzane wiadomości są skanowane w momencie ich otrzymania pod kątem zawartości
Bezpieczna bankowość i zakupy online
BankGuard to opatentowana technologia chroniąca przed wykradzeniem danych dostępowych do usług bankowości
elektronicznej. Teraz z dodatkową ochroną przed keyloggerami
Firewall chroniący przed atakami hakerów
monitoruje wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące dostarczając tym samym sprawdzonej ochrony przed atakami
sieciowymi
AntiSpam
powiedz stop reklamom i wiadomościom wykradającym dane dostępowe. Moduł usuwa irytujące wiadomości spam oraz usuwa
odnośniki do stron phishingowych rozsyłanych za pomocą wiadomości e-mail
Kontrola rodzicielska
upewnij się, że najmłodsi członkowie rodziny nie posiadają dostępu do niepożądanych stron internetowych. Dzięki modułowi
kontroli możesz ograniczyć dostęp do konkretnych stron internetowych oraz zarządzać czasem dostępu do komputera
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Polskojęzyczna pomoc techniczna
dział wsparcia służy pomocą w przypadku nieprzewidzianych problemów technicznych
Wymagania systemowe:
Microsoft Windows 10/8.x/7, min. 2 GB RAM
Wszystkie funkcje oprogramowania G DATA są wspierane na systemach 32 i 64 bit
Dostęp do internetu jest niezbędny do wykonywania aktualizacji oprogramowania jak i baz sygnatur
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