
REQUISITOS DO SISTEMA: 

PC: 
Processador Pentium 4, 256 MB RAM,
1,5 GB de espaço livre no disco rígido
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1  
(32/64 bit)

Avast Internet Security 2016
Nosso produto mais vendido por alguma razão. Avast Internet Security 2016 oferece proteção avançada para tudo o que você faz online. Es-

pecialmente útil contra sites de bancos falsos ou e-mails de phishing, e ainda vem com um novo escaneador de páginas https que protege 

você de mais sites infectados do que nunca. Como esperado, ele possui a melhor proteção disponível, incluindo firewall, anti-spam, possibi- 

lidade de fazer transações bancárias seguras e muito mais. Com melhorias no escaneador de rede, assim você pode manter tudo seguro na 

sua internet.

RECURSOS ÚNICOS 

novo! AVAST SENHAS
Mude seus más hábitos de armazenar senhas em navegadores ou reusar a mesma  
senha. O novo Avast Gerenciador de Senhas cria senhas únicas e inquebráveis para 
todas as suas contas - e você terá de lembrar de apenas uma para acessá-las.

melhorado! HOME NETWORK SECURITY
Uma proteção ainda melhor para tudo na sua rede doméstica. Avast 2016 detecta  
12 novos tipos de vulnerabilidades em roteadores, assim você pode manter suas 
impressoras, redes de internet e roteadores totalmente seguros – em apenas um 
clique.

melhorado! ESCANEANDO A SEGURANÇA HTTPS
Uma melhora em nossa tecnologia WebShield permite a sua solução Avast escanear 
sites HTTPS em busca de malwares e ameaças. Você pode adicionar à lista branca 
seus sites de bancos e assim o escaneamento não deixa o acesso lento. 

BROWSER CLEANUP
Por que deixar qualquer pessoa trocar seu provedor de busca sem sua permissão? 
Browser Cleanup livra-se de qualquer add-on e barras de ferramentas indesejadas, 
assim você pode restaurar as configurações que desejar. 

melhorado! PROTEÇÃO DNS SEGURO
O sequestro de DNS é algo real – e hackers sabem o que eles estão fazendo. É 
muito fácil de adicionar acidentalmente todos os seus dados de acesso bancário em 
uma réplica de um site de banco. SecureDNS criptografa a conexão entre seu PC e o 
nosso servidor de DNS, assim você não acessará nenhum site falso.

 
 
 
 

PROTEÇÃO AINDA MELHOR 

único! 230 MILHÕES DE SENSORES
Com mais de 230 milhões de usuários no mundo, nós localizamos, isolamos e neu-
tralizamos malwares não importa onde. Ao combinar vários mecanismos de dados 
rodando em um software de inteligência virtual com alguns dos mais inteligentes 
detetives de vírus do mundo, nós constantemente checamos duas ou três vezes as 
últimas ameaças para mantê-lo seguro. 

melhorado! ANTIVIRUS E ANTI-MALWARE
Nós continuamos a melhorar o antivírus e anti-malware mais confiável do mundo 
para melhor protegê-lo. Utilizando atualizações de segurança do tamanho de uma 
mensagem de texto, distribuímos atualizações várias vezes por hora para mantê-lo 
completamente atualizado.  
 
novo! ABRA O NAVEGADOR SAFEZONE
Abra qualquer site suspeito no SafeZone ou use-o para seus acessos bancários, 
compras online e atividades financeiras. SafeZone é um local seguro e isolado onde 
ninguém pode copiar o que você escreve ou roubar detalhes bancários, assim você 
pode fazer compras ou pagamentos em total privacidade. 
 
SANDBOX
Baixou algo que você não está certo do que é? Sandbox permite você rodar aplica-
tivos, assistir vídeos ou checar websites em um ambiente isolado, assim você não 
compromete o seu computador. Se tudo correr bem, você pode mover o download 
para a sua máquina; se não, seu computador estará seguro e você não terá arriscado 
nada.

FIREWALL
Impeça que hackers tenham acesso não autorizado ao seu computador. O silencioso 
firewall da Avast filtra dados que chegam ao seu computador, eliminando ameaças 
conhecidas – e isolando as que são suspeitas.

RECURSOS PRINCIPAIS - AVAST INTERNET SECURITY

Compatível com o Windows 10

COMPATÍVEL COM O WINDOWS 10



RECURSOS AVAST FREE  
ANTIVIRUS

AVAST PRO  
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET  
SECURITY AVAST PREMIER

Antivírus e antispyware

Avast Senhas

Escaneando a segurança HTTPS

Home Network Security

Browser Cleanup

Abrir o navegador SafeZone

DNS Seguro

Anti-spam

Firewall

Data Shredder

COMPARE COM OS NOSSOS OUTROS PRODUTOS:

PARCEIRO LOCAL AVAST:

CERTIFICAÇÃO:

MAIOR CONVENIÊNCIA 

TECNOLOGIA SMART SCAN 
Tudo em um único escaneamento, tudo de uma vez. Verifique o status do sistema 
operacional do seu computador, tenha certeza de que não há ameaças à sua rede, 
malware ou vírus, e procure por software desatualizado em um único clique. É a 
maneira mais fácil de se manter seguro.
 
novo e melhorado! CLEANUP
Conheça a nossa ferramenta de limpeza mais avançada. Acelere seu PC em minutos, 
ganhe espaço que você nem sabia que existia e reduza o tempo de reinício do PC. 
Avast Cleanup torna seu PC mais eficiente, assim você também fica mais eficiente.
 
melhorado! SECURELINE VPN
Um canal privado só para você. Mantenha suas conversas, fotos e e-mail seguros 
com a VPN mais confiável do mundo. SecureLine criptografa tudo que você envia 
e recebe, esconde seu endereço de IP (e deixa você mudá-lo também) para maior 
segurança e permite você acessar conteúdo em todo o mundo. 
 
SOFTWARE UPDATER
Hackers adoram explorar softwares antigos. Software Updater permite você saber a 
qualquer momento que há uma atualização de software rodando – assim você pode 
cobrir qualquer brecha de ameaça rapidamente antes que hackers tenham tempo de 
atacá-lo.

OUTROS RECURSOS 

INTEGRAÇÃO AO MY AVAST
Possui telefone, PC. e tablet protegidos pela Avast? Ótimo! Você pode controlar e 
gerenciar todos os dispositivos diretamente do console Avast dentro do produto. 
Adicione recursos especiais ou colecione pontos para ganhar produtos e atuali-
zações gratuitamente. 
 
 
Para ver todos os detalhes do produto, por favor visite: www.avast.com

AVAST Software s.r.o. 
 
www.avast.com 
twitter.com/avast_antivirus 
facebook.com/avast

Avast é uma marca registrada da AVAST Software s.r.o. 
Todas as outras marcas e produtos são marcas registradas dos seus respectivos proprietários. 
 
Copyright © 2015 AVAST Software s.r.o. 
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