
Avast Free Antivirus 2015
Avast Free Antivirus 2015 poskytuje základní zabezpečení a ochranu pro váš počítač a data před hackery a zloději. Verze 2015 nejoblíbenějšího 

antiviru na světě nabízí jako vůbec první antivirus funkci skenování domácí sítě, které pomáhá ochránit před hackery váš router a celou síť. 

Kromě nejlepší možné ochrany proti virům a malware navíc získáváte možnost odstranit z prohlížeče všechny otravné nástrojové lišty, 

testovat vaše PC jedním kliknutím, pravidelné aktualizace a zabezpečení sítě. Avast nabízí více než kterýkoli jiný antivirus: 

Zdarma ochrání vaše osobní data, počítač i váš domov.

JEDINEČNÉ FUNKCE

novinka! ZABEZPEČENÍ DOMÁCÍ SÍTĚ
Ve verzi 2015 jsme přidali do všech produktů Avast unikátní funkci - Zabezpečení 
domácí sítě Jedním kliknutím můžete otestovat vaši domácí síť, zjistit potenciální 
bezpečnostní hrozby a ochránit tím váš router a síť. Je to další způsob, jak pomoci 
vylepšit ochranu vašeho domova.

novinka! SKENOVÁNÍ HTTPS
Nové vylepšení naší technologie WebShield umožní nalézt malware a další hrozby 
dokonce i na stránkách zabezpečených protokolem HTTPS. Můžete povolit stránky 
a certifi káty vaší banky, takže kontrola nezpomalí jejich načítání.

vylepšení! ČIŠTĚNÍ PROHLÍŽEČŮ
Panely nástrojů a programy pro změnu nastavení vyhledávání jsou nejen nepříjemné, 
ale i nebezpečné. Sbírají osobní informace a posílají je vydavatelům reklamy nebo 
komukoli, kdo je za ně ochotný zaplatit. Avast Čištění prohlížečů odstraní z vašeho 
prohlížeče všechny otravné nástrojové lišty a umožní vám zvolit si vlastní nastavení.

LEPŠÍ OCHRANA

jedinečný! 200+ MILIONŮ
Stále více lidí po celém světě důvěřuje produktům Avast. To je více než kterékoli jiné 
společnosti. Nabízíme lepší zabezpečení pro všechny. Řešení je jednoduché: 
Získáváme a dokážeme analyzovat více dat od našich uživatelů. 
Proto patří naše ochrana mezi nejlepší.

vylepšení! ANTIVIRUS A ANTI-MALWARE
Pokračujeme ve zdokonalování nejoblíbenějšího antiviru a anti-malware systému, 
abychom vám zajistili bezpečnost. Vydáváme drobné bezpečnostní aktualizace velikosti 
textové zprávy,  což nám umožňuje distribuovat je několikrát do hodiny, 
a tím udržet virovou databázi neustále aktuální.

VĚTŠÍ POHODLÍ

novinka! CELKOVÝ TEST
Jediným kliknutím můžete skenovat počítač a zjistit, zda jej neohrožují nějaké škodlivé 
soubory, zda je potřeba aktualizovat software, bezpečnost vaší domácí sítě a operační 
status počítače. Stačí jediný test a zjistíte, jak je na tom vaše PC, router a další 
vybavení.

vylepšení! SOFTWARE UPDATER
Hackeři s oblibou zneužívají starý software, do kterého mohou snadno proniknout. 
Je to v současnosti jedna z největších slabin v zabezpečení u většiny lidí. 
Funkce Software Updater vás upozorní na nové opravy nebo aktualizace 
nejdůležitějších programů, které právě používáte.

vylepšení! INTEGRACE S PORTÁLEM MY AVAST
Spravujte všechna zařízení připojená k účtu My Avast přímo v konzoli programu Avast. 
Můžete zde přidávat nová zařízení, rozšiřovat jejich funkcionalitu nebo kontrolovat 
stav všech připojených zařízení. Také získáváte body za používání produktů Avast 
a doporučení produktů svým přátelům.

Pro více informací o produktu, prosím navštivte: www.avast.com

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

PC:
Pentium 3 Procesor, 128 MB RAM,
1 GB volného místa na pevném disku
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 
(32/64 bit)

HLAVNÍ FUNKCE - AVAST FREE ANTIVIRUS

Avast 2015 získal certifi kát kompatibility 
s Windows 8 a 8.1.

WINDOWS 8 CERTIFIED



NÁSTROJE AVAST FREE 
ANTIVIRUS

AVAST PRO 
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET 
SECURITY AVAST PREMIER

Antivirus a antispyware

Čištění prohlížečů

Software Updater MANUÁLNÍ MANUÁLNÍ MANUÁLNÍ AUTO

Zabezpečení domácí sítě

Vzdálená podpora

SafeZone

Bezpečné DNS

Antispam

Firewall

Skartovač dat

POROVNÁNÍ S NAŠIMI DALŠÍMI PRODUKTY PRO DOMÁCNOST:

OPRÁVNĚNÍ:

MÍSTNÍ AVAST PARTNER

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

telefon
fax
web

twitter
facebook

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

Avast je registrovaná obchodní známka společnosti AVAST Software. 
s.r.o. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami 
jejich příslušných vlastníků. 
Copyright © 2014 AVAST Software s.r.o. Všechny informace o produktech 
se mohou změnit bez předchozího upozornění. 


