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Avast Internet Security
Zabezpiecz się przed kradzieżą tożsamości, e-mailami wyłudzającymi dane, zainfekowanymi stronami i innymi 
zagrożeniami. Avast Internet Security jest wyposażony w SafeZone, najbezpieczniejszą przeglądarkę na świecie. 
Unikaj irytujących reklam dzięki Blokadzie Reklam, oglądaj ulubione filmy offline dzięki Modułowi Pobierania 
Filmów, oraz korzystaj z dodatkowej ochrony na stronach banków i sklepów dzięki Trybowi Bankowemu, który 
sprawia, że żaden szpieg ani haker nie będzie w stanie śledzić Twojej aktywności. Skuteczność, szybkość i 
dostępność naszego darmowego antywirusa z dodatkowymi funkcjami, które ochronią Cię przed wszystkimi 
zagrożeniami czyhającymi w Internecie. Jest też wyposażony w Tryb gry, aby można było skupić się na 
niezakłóconej rozgrywce.
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Wymagania systemowe: 

Windows: 
Procesor Pentium 4, 256 MB RAM,
2 GB wolnego miejsca na twardym 
dysku
Microsoft Windows XP SP3/Vista/ 
7/8/8.1/10 (32/64-bitowy)

Certyfikaty:

Avast Internet Security
Najważniejsze funkcje Avast Internet Security

OCHRONA

CyberCapture
Skanuje nieznane pliki, aby wykrywać i usuwać najnowsze złośliwe 
oprogramowanie (malware).

Skuteczna ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
Dzięki kilkunastu niewidocznym mikroaktualizacjom na godzinę nasze lekkie 
moduły skanowania wykrywają wszelkie zagrożenia skuteczniej i szybciej niż 
kiedykolwiek.

Monitorowanie zachowań
Na bieżąco analizuje Twoje oprogramowanie i informuje, gdy aplikacje 
zachowują się podejrzanie, aby chronić Cię przed wszelkimi możliwymi 
zagrożeniami.

Tryb pasywny
Pozwala korzystać z możliwości skanerów i funkcji programu Avast, nawet 
jeśli na komputerze zainstalowany jest inny antywirus.

Software Updater
Ułatwia aktualizację oprogramowania, aby usuwać luki w zabezpieczeniach 
komputera.

 

Kontrola Wi-Fi
Skanuje router pod kątem luk bezpieczeństwa, a następnie usuwa je, dbając 
o bezpieczeństwo sieci.

Osłona antyspamowa
Chroni skrzynkę odbiorczą przed irytującym i niebezpiecznym spamem.

Bezpieczne skanowanie HTTPS
Skanuje witryny HTTPS pod kątem złośliwego oprogramowania i innych 
zagrożeń bez wpływu na szybkość ładowania stron.

Weryfikacja stron
Gwarantuje, że odwiedzasz tylko autentyczne witryny i automatycznie unikasz 
stron próbujących wykraść Twoje dane.

Zapora ogniowa
Dyskretnie monitoruje wszelkie dane przepływające przez Twoją sieć, aby 
chronić Cię przed hakerami i innymi zagrożeniami.

PRYWATNOŚĆ

Przeglądarka SafeZone
Najbezpieczniejsza przeglądarka świata, która dba o bezpieczeństwo 
podczas przeglądania Internetu i pozbywa się reklam.

Hasła Avast
Bezpieczny menedżer haseł, który zabezpiecza i automatycznie uzupełnia 

dane do logowania na wszystkich urządzeniach.

Avast SecureLine VPN
Zapewnia Ci pełną prywatność online i ukrywa Cię przed programami 
szpiegującymi, hakerami czy ograniczeniami geograficznymi.

WYDAJNOŚĆ

Tryb gry
Pozwala grać bez zakłóceń – zatrzymuje procesy w tle oraz powiadomienia, 
które mogłyby Ci przeszkadzać.

Czyszczenie przeglądarki
Usuwa historię pobierania przeglądarki, aby chronić Cię podczas 
przeglądania stron.

Skan całościowy
Pozwala jednym kliknięciem sprawdzić komputer pod kątem problemów z 
wydajnością i bezpieczeństwem, a następnie je usuwa.

Integracja z My Avast
Umożliwia kontrolowanie zabezpieczeń wszystkich urządzeń z poziomu konta 
Avast.

Certyfikat zgodności z systemem Windows 10
Avast jest kompatybilny z systemem Windows 10 oraz ze starszymi systemami 
operacyjnymi Windows.

FUNKCJE AVAST FREE  
ANTIVIRUS

AVAST PRO  
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET  
SECURITY

AVAST  
PREMIER

Antywirus i ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym

CyberCapture

Bezpieczne skanowanie HTTPS

Kontrola Wi-Fi

Czyszczenie przeglądarki

Przeglądarka SafeZone

Weryfikacja stron (Real Site)

Osłona antyspamowa

Zapora ogniowa

Niszczarka danych

Porównaj z innymi produktami konsumenckimi Lokalny partner Avast

OPCJONALNE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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