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Avast Pro Antivirus
Základní, spolehlivé zabezpečení, které nezatíží vaše PC ani rozpočet. Univerzální ochrana proti malware  
a virům v kombinaci s dalšími funkcemi, které lze přizpůsobit podle potřeb uživatele. Spouští podezřelé 
soubory v bezpečnějším virtuálním testovacím prostředí Sandbox. Funkce Prověřené weby vás chrání před 
neautorizovanými změnami v nastavení DNS serveru. Avast Pro Antivirus díky analýze podezřelých souborů 
v cloudu nezpomaluje výkon vašeho PC. Obsahuje také SafeZone, nejbezpečnější prohlížeč na světě®  
a vylepšený Herní režim pro dokonalý požitek z hraní her.



Avast Pro Antivirus
Hlavní výhody programu Avast Pro Antivirus

ZABEZPEČENÍ 

CyberCapture  
Testuje neznámé soubory a odhalí i ty nejnovější hrozby.

Výkonná ochrana proti malware 
S několika desítkami malých aktualizací každou hodinu dokáží naše komplex-
ní testy odhalit mnohem více hrozeb.

Behaviorální štít
V reálném čase kontroluje všechny běžící programy a upozorní na ty z nich, 
které vykazují známky podezřelého chování. Chrání vás tak před potenciál-
ními hrozbami.

Pasivní režim
Využívejte všechny pokročilé funkce našeho programu Avast i v případě,  
že máte na vašem PC nainstalovaný jiný antivirus.

Software Updater
Jednoduše aktualizuje vaše zastaralé programy, které představují slabé místo 
v zabezpečení vašeho PC.

Inspektor Wi-Fi sítí
Testuje váš router a hledá případná slabá místa. Po vyřešení problémů bude 
vaše sít znovu bezpečná.

Kontrola HTTPS
Testuje HTTPS stránky a odhalí malware a další hrozby, bez vlivu na výkon 
vašeho PC.

Ověřené weby
Navštěvujte pouze ověřené webové stránky. Automaticky vás ochráníme 
před falešnými stránkami, které se snaží získat vaše citlivá data.

OCHRANA SOUKROMÍ 

Prohlížeč SafeZone 
Prohlížejte si webové stránky bez reklam s nejbezpečnějším prohlížečem  
na světě®. 

Hesla Avast
Bezpečný a spolehlivý správce hesel automaticky vyplňuje vaše přihlašovací 
údaje na všech vašich zařízeních.

Avast SecureLine VPN 
Zajistí vám soukromí při prohlížení webových stránek, ochrání vás před hack-
ery a spyware a zpřístupní geograficky omezený obsah. 

VÝKON

Herní režim
Ničím nerušené hraní — zastaví procesy na pozadí systému a notifikace,  
které by vás mohly rušit při hraní her.

Čištění prohlížečů
Vymaže historii navštívených stránek ve vašem prohlížeči, a tím chrání vaše 
soukromí.

Celkový test
Jedním kliknutím odhalí a odstraní všechny bezpečnostní nedostatky  
a problémy s výkonem vašeho PC.

Integrace s portálem My Avast
Kontrola a správa všech vašich zařízení přímo z účtu Avast.

Certifikován pro Windows 10
Avast je plně kompatibilní s Windows 10 i se staršími verzemi 
operačního systému Windows.

Systémové požadavky: 

Windows: 
Processor Pentium 4, 256 MB RAM,
2 GB volného místa na pevném 
disku
Microsoft Windows XP SP3/Vista/ 
7/8/8.1/10 (32/64 bit)

Certification:
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