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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/kaspersky-internet-security-5pc-1rok-pl-p-48.html

Kaspersky Internet Security 5PC
1Rok PL
Cena brutto

170,00 zł

Cena netto

138,21 zł

Cena poprzednia

220,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

KL1941PCEFR

Producent

Kaspersky

Subskrypcja

Tak

Opis produktu
Wersja: Cyfrowa
Liczba stanowisk: 5 PC
Wersja językowa: Polska
Stan obecny: Nowy/kontynuacja z polskiej dystrybucji

Kaspersky Internet Security:
Innowacyjne technologie zabezpieczające zapewniają wielowarstwową ochronę w sieci, niezależnie od używanego urządzenia.
BEZPIECZEŃSTWO - ochrona przed wirusami, zagrożeniami internetowymi i wszelkim szkodliwym oprogramowaniem.
Ochrona przed wszelkimi szkodliwymi programami i zagrożeniami internetowymi. Produkt pozwala także blokować banery
reklamowe i filtrować irytujące wiadomości spamowe.
PRYWATNOŚĆ - ochrona prywatności i zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości.
Uniemożliwia śledzenie nawyków przeglądania stron internetowych i zapobiega rejestrowaniu informacji osobistych.
FINANSE - dodatkowa warstwa zabezpieczeń podczas zakupów i transakcji bankowych online.
Technologia Bezpieczne pieniądze sprawdza, czy strona jest bezpieczna, uniemożliwia przeprowadzenie oszustwa przy użyciu
sfałszowanych zasobów i otwiera witrynę w specjalnym trybie chronionym.
DZIECI - ochrona dzieci przed zagrożeniami internetowymi.
Nagradzane funkcje kontroli rodzicielskiej - ułatwiają zarządzanie pobieraniem aplikacji, blokują dostęp do niepożądanych
treści internetowych i gier, umożliwiają zarządzanie dostępem do serwisów społecznościowych, a także zapobiegają
ujawnianiu przez dzieci informacji osobistych, takich jak adres domowy, numer telefonu itp.
WYDAJNOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO na najwyższym poziomie bez wpływu na wydajność komputera.
Wymagania systemowe:
Wszystkie urządzenia:
Połączenie z internetem - wymagane do aktywowania i aktualizowania produktu, a także do działania niektórych funkcji
oprogramowania
Komputery stacjonarne i laptopy z systemem Windows (Około 480 MB wolnego miejsca na dysku twardym):
Microsoft Internet Explorer 81 lub nowszy
Microsoft Windows Installer 3.0 lub nowszy
Oprogramowanie Microsoft .NET Framework w wersji 4 lub nowszej
Technologia ochrony kamer internetowych działa tylko na komputerach PC. Obsługuje szeroką gamę zgodnych kamer.
Microsoft Windows 102 Home / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
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Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise / 8.1 Update (wersje 32- lub 64-bitowe3)
Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
Microsoft Windows 7 Starter / Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate SP1 lub nowszy (wersje 32- lub
64-bitowe3)
Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate SP1 lub nowszy (wersje 32- lub
64-bitowe3)
Procesor: 1 GHz lub szybszy
Pamięć (RAM): 1 GB (systemy 32-bitowe) lub 2 GB (systemy 64-bitowe)
Microsoft Windows XP4 Home/Professional (w wersji 32-bitowej) SP3 lub nowszy / Professional (w wersji 64-bitowej3) SP2 lub
nowszy
Procesor: 800 MHz lub szybszy
Pamięć (RAM): 512 MB
Tablety z systemem operacyjnym Windows (urządzenia z procesorem Intel:
Microsoft Windows 102 Home / Pro / Enterprise (wersje 32- lub 64-bitowe3)
Microsoft Windows 8.1 / 8.1 Pro (w wersji 64-bitowej3)
Microsoft Windows 8 / 8 Pro (w wersji 64-bitowej3)
Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 × 600
Komputery stacjonarne i laptopy Mac:
Pamięć (RAM): 1 GB
550 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji aplikacji (zależnie od rozmiaru antywirusowych baz danych)
OS X 10.9, 10.10, 10.11
220 MB wolnego miejsca na dysku twardym do pobrania aplikacji
Technologia ochrony kamer internetowych działa na komputerach z systemem OS X i obsługuje szeroką gamę zgodnych
kamer.
Smartfony i tablety z systemem Android:
AndroidTM 4.0-6.0
Minimalna rozdzielczość ekranu: 320 × 480
iPhone i iPad5
iOS 8.0 lub nowszy
Windows Phone5
Windows Phone 8

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

