
Avast Pro Antivirus 2015
Avast Pro Antivirus 2015 dostarcza podstawową ochronę i dodatkowe zabezpieczenie przeciwko przekierowywaniu DNS oraz testową 

przestrzeń do podejrzanych plików. Zapewniamy najbardziej zaufane zabezpieczenie na świecie i wzbogacamy je o pierwszy skaner sieci domowej. 

Ponadto ochraniamy Cię przed przekierowywaniem DNS, więc zawsze dostaniesz się na stronę, którą rzeczywiście chcesz odwiedzić. 

Może korzystać również z SafeZone – dodatkowego bezpiecznego miejsca do bankowości i płacenia rachunków online – oraz z Sandbox 

przestrzeni testowej, gdzie możesz kontrolować bezpieczne uruchamianie aplikacji i otwieranie plików, co do których masz wątpliwości.

UNIKALNE FUNKCJE

nowość!  BEZPIECZEŃSTWO SIECI DOMOWEJ
W wersji 2015, dodaliśmy coś nowego i unikalnego do wszystkich rozwiązań Avast 
dla komputerów – Bezpieczeństwo Sieci domowej. Poprzez jedno kliknięcie możesz 
skanować swoją sieć, aby sprawdzić potencjalne problemy i w ten sposób zapobiec 
atakom na Twój router lub samą sieć. To jeszcze jeden sposób na ulepszenie Twojej 
ochrony w domu.

nowość!  BEZPIECZNE SKANOWANIE HTTPS
Nowe ulepszenie naszej zaufanej technologii Osłony WWW pozwala, aby Twój program 
Avast skanował strony HTTPS w celu wykrycia złośliwego oprogramowania i innych 
zagrożeń. Możesz dodać do tzw. białej listy swoje strony bankowe i certyfi katy, 
dzięki czemu skanowanie nie spowolni dostępu do strony.

ulepszono!  CZYSZCZENIE PRZEGLĄDARKI
Paski narzędzi i resetowanie wyszukiwarek jest nie tylko irytujące, ale również 
niebezpieczne. Takie zagrożenia mają na celu zbieranie informacji i rozprowadzanie 
ich później wśród reklamodawców lub przekazywanie komukolwiek, kto jest gotowy 
za to zapłacić. Avast Czyszczenie przeglądarki usuwa denerwujące paski narzędzi 
i ustawienia wyszukiwania, umożliwiając Ci wybranie własnych ustawień.

nowość!  BEZPIECZNY DNS OCHRONA
Jedno z największych niebezpieczeństw, z którymi zmagają się użytkownicy sieci 
Wi-Fi jest obecnie przekierowywanie DNS (DNS hijacking). Ten rodzaj złośliwego 
oprogramowania przekierowuje Cię ze strony, którą chcesz odwiedzić, na inną stronę, 
która wygląda tak samo. Logujesz się tak jak zawsze, a Twój login oraz hasło 
są przechwytywane. Rozwiązaliśmy ten problem poprzez szyfrowanie ruchu pomiędzy 
komputerem chronionym przez Avast oraz naszym serwerem DNS. W ten sposób 
zawsze dostaniesz się na stronę, którą rzeczywiście chcesz odwiedzić.

LEPSZA OCHRONA

unikalny!  SIŁA PONAD 200 MILIONÓW
Ponad 200 milionów osób na całym świecie ufa fi rmie AVAST. To oznacza lepszą 
ochronę dla nas wszystkich. Powód jest prosty: widzimy i reagujemy na więcej danych 
od większej ilości użytkowników, więc możemy sprawić, aby Twoja ochrona była lepsza.

ulepszono!  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. Korzystając z dyskretnych aktualizacji zabezpieczeń rozmiaru wiadomości 
tekstowej, udostępniamy aktualizacje kilka razy na godzinę, abyś był na bieżąco.

ulepszono!  SAFEZONE
SafeZone zapewnia i izoluje bezpieczne miejsce do korzystania z bankowości, robienia 
zakupów i płacenia rachunków online. Uruchamia się na wirtualnym urządzeniu, więc 
złośliwe oprogramowanie nie może rejestrować naciśnięć klawiszy i kopiować tego, 
co piszesz. Możesz dodać do tzw. białej listy swoje ulubione bankowe, zakupowe oraz 
fi nansowe strony, żeby SafeZone mógł uruchamiać się automatycznie, kiedy na nie 
wejdziesz. SafeZone automatycznie aktywuje Bezpieczny DNS, aby zagwarantować 
dostanie się na właściwą stronę

ulepszono!  SANDBOX
Czasami ściągasz coś, co do czego masz wątpliwości. W takich przypadkach Avast 
Sandbox pozwala Ci uruchomić aplikację, obejrzeć wideo lub sprawdzić stronę 
w bezpiecznym środowisku wirtualnym odizolowanym od reszty komputera. Jeśli 
wszystko wskazuje na to, że plik jest bezpieczny, możesz przenieść go do swojego 
komputera, jeśli nie, Twój komputer jest nadal bezpieczny i nic mu nie grozi.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

KOMPUTER:
Processor Pentium 3, 128 MB RAM,
1 GB wolnego miejsca na twardym dysku
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 
(32/64 bit)

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE - AVAST PRO ANTIVIRUS

Avast 2015 posiada certyfi kat zgodności 
z Windows 8 i 8.1

CERTYFIKOWANY ANTYWIRUS WINDOWS 8
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WIĘKSZA WYGODA

nowość!  TECHNOLOGIA INTELIGENTNEGO SKANOWANIA
Za pomocą jednego kliknięcia można teraz skanować system w poszukiwaniu 
zagrożeń, w celu sprawdzenia aktualności oprogramowania, skontrolowania 
bezpieczeństwa sieci domowej oraz stanu pracy komputera. Przeprowadź jedno 
skanowanie, aby sprawdzić, w jakim stanie jest Twój komputer, 
router i oprogramowanie.

ulepszono!  SOFTWARE UPDATER
Hakerzy uwielbiają wykorzystywać stare oprogramowanie, które mieli szansę poznać 
już na wylot. To właściwie jedno z najsłabszych ogniw w zabezpieczeniach większości 
osób. Z komponentem Software Updater, dostajesz powiadomienie, gdy pojawia się 
poprawka lub aktualizacja oprogramowania, którego używasz, bez względu na to, 
skąd pochodzi.

INNE FUNKCJE

ulepszono!  INTEGRACJA Z MY AVAST
Kontroluj i zarządzaj wszystkimi chronionymi urządzeniami na koncie My Avast 
bezpośrednio z konsoli produktu Avast. Możesz dodawać tutaj urządzenia 
i specjalne funkcje, oraz sprawdzać status wszystkich swoich urządzeń. Możesz 
również zdobywać punkty dzięki odznakom, darmowym produktom oraz 
aktualizacjom poprzez rekrutowanie przyjaciół i korzystanie z produktu.

WSPARCIE
Nasze wsparcie online dla klientów korzystających z płatnych programów 
jest dostępne bezpośrednio z interfejsu programu. Wyślij nam pytania, 
a my skontaktujemy się z Tobą i podamy rozwiązanie tak szybko, jak to możliwe. 
Możesz również skorzystać z naszej strony wsparcia i uzyskać dostęp do najczęściej 
zadawanych pytań (FAQ) oraz do naszego forum, gdzie eksperci od produktu 
odpowiadają na wszelkiego rodzaju pytania za darmo. Jeśli nie możesz znaleźć 
odpowiedzi, których potrzebujesz lub chcesz z kimś porozmawiać, mamy do dyspozycji 
opcję płatnego wsparcia telefonicznego obsługiwanego przez osoby, które mogą 
naprawić praktycznie wszystko.

Pełne szczegóły dotyczące produktu można znaleźć pod adresem: www.avast.com
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