
Avast Free Mac Security
Prędkość, funkcjonalność, działanie w czasie rzeczywistym, prosta obsługa. Z tego samego powodu, dla którego ludzie kupują komputery 

Mac, sięgają po nasz program Avast Free Mac Security. Wprawdzie komputery Mac były odporniejsze na zagrożenia płynące ze strony 

złośliwego oprogramowania w przeszłości, jednak ich rosnąca popularność, wraz z towarzyszącym temu udziałem w rynku sprawiają, że 

stają się coraz bardziej łakomym kąskiem dla hakerów. Teraz możesz mieć pewność, że nie zaskoczy Cię żaden wirus.

ANTYWIRUS I OCHRONA PRZECIWKO ZŁOŚLIWEMU OPROGRAMOWANIU
Kontynuujemy ulepszanie silników najbardziej zaufanego antywirusa na świecie i 
zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem, aby zapewnić Ci jak najlepszą 
ochronę. Kilka razy na godzinę udostępniamy aktualizacje zabezpieczeń o rozmiarze 
wiadomości tekstowej, co stanowi gwarancję pełnej i aktualnej ochrony.

W PEŁNI KONFIGUROWALNY SKANER ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA
Sprawdzaj swój komputer pod kątem wirusów, złośliwego oprogramowania oraz 
potencjalnie niepożądanych programów poprzez analizę zawartości plików. Istnieje 
możliwość przeskanowania całego systemu, w tym kopii zapasowych aplikacji Time 
Machine, napędów zewnętrznych, napędów sieciowych, lub określenia, które pliki i 
foldery mają zostać przeskanowane.

KWARANTANNA
Bezpiecznie izoluj pliki i zapobiegaj ich uruchamianiu bez uszczerbku dla wydajności 
komputera. Wszelkie zagrożenia wykryte podczas skanowania oraz przez osłonę 
systemu plików są przenoszone do kwarantanny. Pliki mylnie oznaczone jako 
zagrożenie mogą zostać w każdej chwili przywrócone.

OSŁONA SYSTEMU PLIKÓW
Pliki i aplikacje są skanowane automatycznie, co pozwala zapobiec ich uruchomieniu 
lub otwarciu w razie wykrycia podejrzanej zawartości. Pliki pobierane z programów do 
wymiany plików oraz komunikatorów są również skanowane automatycznie.

OSŁONA POCZTY
Przychodzące wiadomości e-mail są skanowane wraz z załącznikami i oznaczane jako 
niezainfekowane lub zainfekowane. Załączniki zawierające złośliwe oprogramowanie 
są usuwane przed dostarczeniem wiadomości. Użytkownik może włączyć skanowanie 
bezpiecznych połączeń z serwerem lub wyłączyć ze skanowania zaufane serwery 
pocztowe w celu zoptymalizowania prędkości połączenia. 

OSŁONA WWW
Uzyskaj ochronę przed witrynami zaatakowanymi przez hakerów lub zawierającymi 
złośliwe skrypty oraz przed zainfekowanymi plikami bez spowalniania pracy 
przeglądarki. Osłona WWW zapewnia stałą ochronę w czasie rzeczywistym.

BEZPIECZNE SKANOWANIE HTTPS
Osłona WWW może także skanować szyfrowane połączenia, natomiast skanowanie 
HTTPS zapobiega pobraniu złośliwego oprogramowania z uznanych za bezpieczne, 
choć w rzeczywistości zainfekowanych witryn u prawie 2 mln użytkowników. 
Użytkownik nie traci ochrony, ponieważ połączenia HTTPS pozostają zaszyfrowane tak 
jak przed skanowaniem. Możliwe jest wykluczenie ze skanowania HTTPSbezpiecznych, 
zaufanych witryn, takich jak strona Twojego banku.

INTEGRACJA Z KONTEM AVAST
Zarządzaj wszystkimi swoimi chronionymi urządzeniami z poziomu programu Avast 
Free Mac Security, korzystając z konsoli Moje Konto Avast. W tym miejscu możesz 
sprawdzać status urządzenia i dodawać nowe. Możesz również zdobywać punkty 
wymienne na odznaki, darmowe produkty oraz rozszerzenia poprzez rekrutowanie 
przyjaciół i korzystanie z produktu.

WTYCZKA ONLINE SECURITY
Osoby używające przeglądarek Chrome i Firefox mają możliwość korzystania z 
rozwijanej przez użytkowników wtyczki do oceny reputacji witryn, która ostrzega o 
stronach wyłudzających dane, wskazuje oceny witryn obok wyników wyszukiwania 
oraz automatycznie poprawia nieprawidłowo wprowadzone nazwy URL, kierując 
użytkowników wyłącznie do właściwych stron.

Szczegóły dotyczące produktu można znaleźć pod adresem: www.avast.com

WYMAGANIA SYSTEMOWE

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE:
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)

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Komputer Mac z procesorem Intel 64-bitowym

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE � AVAST FREE MAC SECURITY
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