
Avast Free Mac Security
Rychlý a funkční design, jednoduché používání a okamžité provedení příkazů. Lídé si pořizují Avast Free Mac Security ze stejných důvodů,

z jakých si kupují Mac zařízení. Macy byly v minulosti téměř imunní vůči virům, ale jejich rostoucí popularita a větší tržní podíl z nich udělali 

nový cíl hackerů. Nyní se můžete ujistit, že žádný vir nezaútočí.

ANTIVIRUS A ANTI-MALWARE
Pokračujeme ve zdokonalování nejoblíbenějšího antiviru a anti-malware systému, 
abychom vám zajistili bezpečnost. Několikrát během hodiny posíláme bezpečnostní 
aktualizace velikosti textové zprávy, což nám umožňuje udržet virovou databázi 
neustále aktuální.

PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÝ MALWARE SCANNER
Zkontrolujte váš počítač proti virům, malware a nevyžádaným programům (tzv. PUPs - 
Potentially Unwanted Programs) analyzováním obsahu souborů. Můžete proskenovat 
celý systém včetně záloh, vyměnitelných disků, síťových disků, nebo specifi kovat, které 
soubory a složky si přejete skenovat.

VIROVÁ TRUHLA
Bezpečně izolujte soubory a vypněte je, aniž byste ovlivnili výkon počítače. Všechny 
nebezpečné soubory objevené během skenování a prostřednictvím souborových štítů
 jsou přesunuty do Virové truhly. Soubory, které byly nesprávně označeny jako 
nebezpečné, mohou být vždy obnoveny.

ŠTÍTY SOUBOROVÝCH SERVERŮ
Skenuje soubory a aplikace automaticky a zabrání jejich spuštění či otevření, pokud 
bude nalezeno cokoliv podezřelého. Stahování ze služeb na sdílení souborů a programů 
pro komunikaci jsou rovněž automaticky skenována.

E-MAILOVÝ ŠTÍT
Skenuje příchozí emailové zprávy a jejich přílohy na přítomnost virů a následně je označí 
jako čisté či nakažené. Malwarové přílohy jsou odstraněny ještě před doručením zpráv. 
Můžete povolit skenování bezpečných serverových spojení nebo naopak vyloučit 
důvěryhodné servery ze skenování a optimalizovat tak rychlost připojení. 

WEBOVÝ ŠTÍT
Chraňte se před napadenými webovými stránkami obsahujícími škodlivé skripty a 
před infi kovanými soubory, aniž by se snížila rychlost vašeho připojení. Webový štít 
poskytuje neustálou ochranu v reálném čase.

SKENOVÁNÍ HTTPS
Webový štít umožňuje také skenování šifrovaných spojení a HTTPS skenování ochrání 
téměř 2 miliony uživatelů měsíčně před stažením malware z infi kovaných "bezpečných" 
stránek. Zůstáváte chráněni, protože HTTPS spojení zůstává zašifrované tak jako 
před skenováním. Bezpečné a důvěryhodné stránky, jako například stránka vaší banky, 
mohou být z HTTPS skenování vyřazeny.

INTEGRACE S AVAST ÚČTEM
Kontrolujte všechna vaše zařízení s Avast Free Mac Security prostřednictvím účtu 
My Avast. V účtu můžete zkontrolovat stav jednotlivých zařízení a přidat nová. Za 
používání produktu a doporučování přátelům získáváte body směnitelné za odznaky, 
produkty zdarma a vylepšení.

ZÁSUVNÉ MODULY PRO ONLINE BEZPEČNOST
Uživatelé Chromu a Firefoxu mohou používat tento zásuvný modul, který je 
podporován uživateli a informuje o reputaci jednotlivých webových stránek, o jejich 
hodnocení, varuje před phishingovými stránkami, zobrazuje hodnocení stránek i při 
vyhledávání a automaticky opravuje špatně napsané URL adresy.

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

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY:
Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard)
Mac OS X 10.7.x (Lion)
Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)
Mac OS X 10.9.x (Mavericks)
Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY:
Mac se systémem Intel 64-bit

HLAVNÍ FUNKCE - AVAST FREE MAC SECURITY

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 © 2015 AVAST Software s.r.o. Všechny informace o produktech 
se mohou změnit bez předchozího upozornění. 


