
Avast Free Antivirus 2015
Avast Free Antivirus 2015 fornece a segurança que você precisa para proteger seu computador e seus dados contra hackers e cibercriminosos. 

Para 2015, a segurança mais confi ável do mundo inclui o primeiro escaneador de rede doméstica, o que ajudará você a se previnir de ataques 

de hackers ao seu roteador e à sua rede. É claro que você ainda terá o melhor antivírus and anti-malware à sua disposição, a possibilidade de remover 

barras de ferramentas irritantes e a facilidade de realizar escaneamentos com apenas um clique para encontrar malwares, atualizações, segurança 

de rede e a performance do computador. Isso é muito mais do que Free Antivirus: isso é segurança grátis para você, seu computador e sua residência.

RECURSOS ÚNICOS

novo!  HOME NETWORK SECURITY
Para 2015, nós adicionamos algo novo e único para todas as soluções de segurança 
Avast para PC – home network security. Com apenas um clique, você pode escanear 
sua rede em busca de potenciais problemas de segurança, prevenindo ataques 
contra roteadores e redes. Esta é mais uma maneira de ajudar você a aperfeiçoar 
a segurança da sua rede doméstica.

novo!  ESCANEANDO A SEGURANÇA DE HTTPS
Uma nova melhora em nossa tecnologia WebShield permite a sua solução Avast 
escanear HTTPS sites por malwares e ameaças. Você pode colocar na lista limpa 
os seus sites de compras favoritos, assim o escaneamento não deixa o acesso lento.

melhorado!  BROWSER CLEANUP
Barras de ferramentas e redefi nições de buscas não são somente irritantes; 
elas são perigosas. Elas coletam informações distribuídas por anunciantes 
ou por qualquer um disposto a pagar pelos seus dados. O Avast Browser Cleanup 
remove barras de ferramentas irritantes e defi nições de busca, permitindo você 
a escolher a confi guração que quiser.

PROTEÇÃO AINDA MELHOR

único!  200+ MILHÕES
Mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo depositam sua confi ança 
na Avast para manterem-se seguros em vez de confi ar em outra empresa. Isso 
signifi ca melhor segurança para todos nós. A razão é simples: nós identifi camos 
e reagimos aos dados vindos de nossos usuários, rapidamente, assim podemos 
fazer sua proteção ainda melhor.

melhorado!  ANTIVIRUS E ANTI-MALWARE
Nós continuamos a melhorar o antivírus e anti-malware mais confi ável do mundo para 
melhor protegê-lo. Usando atualizações de segurança do tamanho de uma mensagem 
de texto, distribuimos atualizações várias vezes por hora para manter você 
completamente atualizado.

MAIOR CONVENIÊNCIA

novo! TECNOLOGIA SMART SCAN 
Com apenas um clique, você pode agora escanear por ameaças de hackers, 
escaneamento inteligente que precisam ser atualizados, sua rede de segurança 
doméstica e o estado de operação do seu PC. Rode um escaneamento 
para descobrir como seu PC, roteador e outros softwares estão funcionando.

melhorado! SOFTWARE UPDATER
Hackers adoram explorar softwares antigos que eles já tiveram a chance de penetrar. 
Isso é na verdade um dos links mais frágeis em segurança online. Com Software
Updater, você é notifi cado quando há uma atualização para o software 
que você está rodando – independentemente do tipo de software.

melhorado! INTEGRAÇÃO AO MY AVAST
Controle e gerencie todos os dispositivos protegidos na sua Conta Avast diretamente 
do console Avast dentro do produto. Daqui você pode adicionar dispositivos, 
incluir funções especiais e verifi car o estado de todos os seus dispositivos. 
Você pode também ganhar pontos, produtos grátis e atualizações ao recomendar 
amigos e ao usar o produto.

Para detalhes completos dos produtos, por favor, visite www.avast.com

REQUISITOS DO SISTEMA:

PC:
Pentium 3 Processador, 128 MB RAM,
1 GB de espaço livre no disco rígido
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 
(32/64 bit)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS - AVAST FREE ANTIVIRUS

Avast 2015 está certifi cado como compatível 
ao Windows 8 e 8.1.

CERTIFICADO PARA WINDOWS 8
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COMPARE COM OS NOSSOS OUTROS PRODUTOS:

CERTIFICAÇÃO:

PARCEIRO LOCAL AVAST:

AVAST Software s.r.o. 
Trianon Offi  ce Building
Budějovická 1518/13a 
140 00 Praha 4
República Tcheca 

telefone
fax

na web
twitter

facebook

+420 274 005 666 
+420 274 005 889
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
facebook.com/avast

Avast é uma marca registada da AVAST Software s.r.o. 
Todas as outras marcas e produtos são marcas registradas 
dos seus respectivos proprietários.
Copyright © 2014 AVAST Software s.r.o. Todas as informações 
sobre o produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 


