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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/norton-security-3pc-1rok-p-63.html

Norton Security 3PC 1Rok
Cena brutto

89,00 zł

Cena netto

72,36 zł

Cena poprzednia

130,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

21394664

Subskrypcja

Tak

Opis produktu
Licencja: ESD elektroniczna
Ilość stanowisk: 3 Urządzenia
Czas subskrypcji: 1 Rok
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
- fakturę Vat jako dowód zakupu
- Certyfikat Cyberusługi PDF
Norton™ Security Standard to niezbędne w każdym domu narzędzie do zabezpieczenia komputerów PC lub Mac, gwarantujące najlepszą
ochronę przed różnorodnymi, nawet najnowszymi i jeszcze nieznanymi zagrożeniami w czasie rzeczywistym. Zapewnia ono najwyższy poziom
bezpieczeństwa Twojej tożsamości i dokonywanych transakcji online, a także klasyczną ochronę przed wirusami, programami typu spyware i
innymi rodzajami szkodliwych programów. Mimo skutecznej i wielowarstwowej ochrony nie wpływa na wydajność urządzenia i nie powoduje
uciążliwych dla użytkowników spowolnień.

Maksymalne bezpieczeństwo Twojego komputera i danych:
Ochrona jednego komputera PC lub Mac w ramach jednej subskrypcji.
Ochrona w czasie rzeczywistym nawet przed nowymi zagrożeniami.
Zabezpieczenie przed wirusami, spyware, złośliwym oprogramowaniem i innymi rodzajami zagrożeń.
Kompleksowa ochrona.
Ochrona tożsamości użytkownika.
Bezpieczeństwo transakcji online.
Najlepiej oceniana usługa zabezpieczająca dla klientów indywidualnych, potwierdzona wyróżnieniami PC Magazine.
Oprogramowanie Norton to gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Mimo coraz bardziej wyszukanych i zaawansowanych sposobów
na przejęcie danych i pieniędzy przez cyberprzestępców, bez trudu wykrywa i blokuje wszelkie próby ataków. Jego innowacyjne rozwiązania
chronią nawet przed najnowszymi i nieznanymi rodzajami zagrożeń, a nad ich stałym udoskonalaniem i rozwojem metod ochrony czuwa zespół
specjalistów.

Systemy operacyjne Windows
Microsoft Windows 7 (wszystkie wersje) z dodatkiem Service Pack 1 (SP 1) lub nowszym
Microsoft Windows 8/8.1 (wszystkie wersje). Niektóre funkcje ochrony mogą nie być dostępne w przeglądarkach uruchamianych z
poziomu ekranu startowego systemu Windows 8.
Program Norton Security udostępnia wszystkie funkcje ochrony podczas przeglądania w trybie pulpitu systemu Windows 8. Funkcje
ochrony przeglądarki Internet Explorer, takie jak Norton Safe Web, ochrona przed wyłudzaniem danych, ochrona przed oszustwami,
Safe Search i Identity Safe, są niedostępne podczas korzystania z przeglądarek uruchomionych z poziomu ekranu startowego systemu
Windows 8.
Microsoft Windows 10 (wszystkie wersje).
Systemy operacyjne Mac
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Obecna i dwie poprzednie wersje systemu Mac OS X. Funkcja zarządzania hasłami nie jest obsługiwana.
Systemy operacyjne Android
Android w wersji 4.1 lub nowszej. Wymagana jest zainstalowana aplikacja Google Play.
Systemy operacyjne iOS
iOS 8 lub nowsza wersja
System iOS obejmuje tylko funkcje tworzenia kopii zapasowych kontaktów i lokalizacji zdalnej.
Aplikacja do monitorowania działań dzieci Norton Family Premier wymaga systemu iOS w wersji 9 lub nowszej.
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