
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY: 

PC: 
Procesor Pentium 3, 128 MB RAM,
100 MB volného místa na pevném disku
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10  
(32/64 bit)

Avast Cleanup 
Čím déle používáte váš počítač, tím více nepotřebných souborů a nepoužívaných aplikací se v něm postupně nashromáždí. Zbytečně tak 

zabírají místo, které můžete využít pro ukládání filmů, fotek a dalších důležitých věcí. Avast Cleanup vám nabízí rychlý a bezpečný způsob, jak 

zrychlit a vyčistit vaše PC. Funkcemi čištění, optimalizace a automatické spouštění plánovaných operací vám pomohou uvolnit více místa na 

vašem disku, zvýšit výkon vašeho PC a odstranit potenciálně nebezpečné aplikace nebo zásuvné moduly v prohlížečích. 

ODHALÍ NEPOTŘEBNÉ SOUBORY 
Velkou část vašeho disku zabírají nepotřebné soubory jako jsou instalační a dočasné 
soubory, balíky ovladačů, systémové protokoly a další. Odstraněním těchto dat 
získáte místo pro vaše filmy a jiná potřebná data!

VYČISTÍ VÁŠ PROHLÍŽEČ
Smazáním historie prohlížení a stahování vám pomůžeme ochránit vaše soukromí 
online.  Navíc také můžete vymazat vyrovnávací paměť cache a všechny soubory 
cookies včetně těch, které používají marketingové firmy pro sledování vašeho 
pohybu na Internetu.   

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ VAŠEHO PC
Nechte to na nás naplánujte si automatické čištění a udržujte své PC ve formě na 
měsíční, týdenní nebo dokonce i denní bázi. 

ZRYCHLENÍ STARTU VAŠEHO SYSTÉMU
Změnou systémových nastavení můžete zpozdit nebo zakázat start jakékoli aplikace 
a tím zrychlit start vašeho operačního systému. 

ODSTRANÍ NEBEZPEČNÉ ZÁSUVNÉ MODULY A POSKYTOVATELE 
VYHLEDÁVÁNÍ
Pokud ve vašem prohlížeči nalezneme zásuvné moduly se špatným hodnocením 
nebo závadného poskytovatele vyhledávání, nabídneme vám jejich odstranění nebo 
nahrazení prověřenými alternativami.  

ČIŠTĚNÍ REGISTRŮ 
Registry jsou jednou z nejdůležitějších částí vašeho počítače — věnujeme jim tedy 
náležitou pozornost a pravidelným čistěním redukujeme jejich velikost.

ZAJISTÍ OPTIMÁLNÍ VÝKON VAŠEHO PC
Některé aplikace mohou bez vašeho vědomí zbytečně zatěžovat váš systém. Po jejich 
odstranění bude váš počítač bezpečnější a poběží rychleji. Kromě vyššího výkonu také 
získáte možnost optimalizovat nastavení vašeho operačního systému.

NEUSTÁLE ČISTÍ VÁŠ POČÍTAČ
Většina programů zanechá na vašem PC po odinstalaci mnoho nepotřebných 
souborů. Cleanup automaticky odhalí a smaže tyto zbytečné soubory dříve, než 
začnou zpomalovat váš počítač.

HLAVNÍ FUNKCE

Avast Cleanup je plně kompatibilní s Windows.
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FUNKCE AVAST CLEANUP
ZDARMA

AVAST CLEANUP 
PREMIUM

Čištění vyrovnávací paměti cache všech podporovaných prohlížečů

Správce zásuvných modulů a poskytovatelů vyhledávání

Odstranění souborů cookie určených pro sledování uživatelů

Odstranění ostatních souborů cookie

Čištění historie prohlížení a stahování

Odstranění nepotřebných souborů

Odstranění rizikových aplikací

Optimalizace systému

Optimalizace registru

Zrychlení startu systému

Nepřetržitý monitoring

Plánované čištění

POROVNÁNÍ VERZÍ AVAST CLEANUP:

MÍSTNÍ AVAST PARTNER
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