
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY: 

PC: 
Procesor Pentium 4, 256 MB RAM,
1,5 GB volného místa na pevném disku
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10  
(32/64 bit)

Avast Pro Antivirus 2016
Spolehlivé zabezpečení, které nezatíží vaše PC ani rozpočet. Avast Pro Antivirus 2016 kombinuje nejdůvěryhodnější antivirus a anti-malware 

spolu s dalšími funkcemi pro lidi, kteří se nebojí použít pokročilejší technické řešení. Spouštěje podezřelé soubory v izolovaném prostředí 

Sandbox takže neohrozí vaše PC, vyhněte se falešným bankovním stránkám a plaťte své účty bezpečně bez obav ze ztráty osobních údajů. 

Avast Pro Antivirus má minimální dopad na výkon vašeho počítače.

JEDINEČNÉ FUNKCE 

novinka! HESLA AVAST
Ukládáte si hesla do vašeho prohlížeče nebo opakovaně používáte stejná hesla pro 
různé služby? To není moc bezpečné. Náš nový správce hesel - Hesla Avast - vytvoří 
jedinečná a neprolomitelná hesla pro všechny vaše účty. Vám pak stačí zapamatovat 
si pouze jediné.

vylepšení! ZABEZPEČENÍ DOMÁCÍ SÍTĚ
Vylepšená ochrana pro všechna zařízení ve vaší domácí síti. Avast 2016 odhalí 12 
nových typů různých zranitelností vašeho routeru. Jedním kliknutím tedy ochráníte 
vaše tiskárny, síťové disky a routery.

vylepšení! KONTROLA HTTPS
Vylepšená technologie WebShield umožní nalézt malware a další hrozby dokonce i 
na stránkách zabezpečených protokolem HTTPS. Můžete povolit stránky a certifikáty 
vaší banky, takže kontrola nezpomalí jejich načítání. 

vylepšení! ČIŠTĚNÍ PROHLÍŽEČŮ
Proč by měl mít kdokoli možnost měnit nastavení vašeho poskytovatele vyhledávání? 
Čištění prohlížečů odstraní doplňky se špatnou reputací a nežádoucí panely nástrojů. 
Můžete tak obnovit vaše oblíbené nastavení. 

OCHRANA DNS
Neautorizovaná změna DNS záznamů je realitou – a hackeři vědí, jak ji využít. Je 
snadné omylem zadat přihlašovací údaje na falešné stránky, které vypadají úplně 
stejně jako stránky vaší banky. Funkce Bezpečné DNS šifruje spojení mezi vaším PC a 
naším DNS serverem, takže se už nikdy nemusíte obávat podvodných stránek.

 
 
 

LEPŠÍ OCHRANA 

jedinečný! 230 MILIONŮ SENZORŮ
S více než 230 miliony uživateli po celém světě dokážeme najít, izolovat a odstranit 
nebezpečný malware bez ohledu na to, kde se právě objeví. Naše datacentra využív-
ají pro detekci těch nejchytřejší virů techniky umělé inteligence. Navíc mnohokrát 
prověřujeme nejnovější hrozby, abychom zajistili vaše bezpečí. 

vylepšení! ANTIVIRUS A ANTI-MALWARE
Pro zajištění vaší bezpečnosti neustále zdokonalujeme detekční schopnosti nejob-
líbenějšího antiviru a antimalware na světě. Několikrát za hodinu vydáváme drobné 
bezpečnostní aktualizace o velikosti textové zprávy. Tím dokážeme udržet vaši 
virovou databázi neustále aktuální. 
 
novinka! PROHLÍŽEČ SAFEZONE
Otvírejte podezřelé stránky v prohlížeči SafeZone a využívejte ho při nakupování, bank-
ovních převodech a finančních operacích. SafeZone je izolované prostředí, kde nikdo 
nedokáže zaznamenávat stisknuté klávesy nebo získat vaše bankovní informace. 
Můžete zde tedy bezpečně nakupovat, používat internetové bankovnictví a platit 
účty. 
 
SANDBOX
Stahujete občas soubory z neznámých stránek? Sandbox vám umožní spouštět 
aplikace, sledovat videa nebo prohlížet webové stránky v izolovaném prostředí, takže 
se nemusíte obávat poškození vašeho počítače. Pokud je stažený soubor v pořádku, 
můžete jej bez obav přesunout do svého PC. V opačném případě je váš počítač v 
bezpečí a nic jste neriskovali.
 

NOVINKY - AVAST PRO ANTIVIRUS

Avast 2016 kompatibilní s Windows 10.

KOMPATIBILNÍ S WINDOWS 10



NÁSTROJE AVAST FREE  
ANTIVIRUS

AVAST PRO  
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET  
SECURITY AVAST PREMIER

Antivirus a antispyware

Hesla Avast

Kontrola HTTPS

Zabezpečení domácí sítě

Čištění prohlížečů

Prohlížeč SafeZone

Bezpečné DNS

Antispam

Firewall

Skartovač dat

POROVNAT S NAŠIMI DALŠÍMI PRODUKTY PRO DOMÁCNOST

MÍSTNÍ AVAST PARTNER

OPRÁVNĚNÍ:

VĚTŠÍ POHODLÍ 

CELKOVÝ TEST
Jedním kliknutím otestuje všechny hrozby. Celkový test zkontroluje stav vašeho 
počítače, vyhledá zastaralý software a zároveň vás ujistí, že ve vaší síti nejsou skryté 
žádné síťové hrozby, malware nebo viry Je to nejjednodušší způsob ochrany.

nové a vylepšené! CLEANUP
Vyzkoušejte náš nejpokročilejší čistící nástroj. Během několika minut zvýší výkon 
vašeho počítače, uvolní místo na disku a zrychlí start operačního systému. Cleanup 
zvýší efektivitu vám i vašemu PC
 
vylepšení! SECURELINE VPN
Soukromý kanál pouze pro vás. Nejdůvěryhodnější VPN program ochrání vaši komu-
nikaci, fotografie a e-maily. SecureLine šifruje veškerou příchozí i odchozí komunikaci.  
Skryje vaši IP adresu a tím vám zajistí větší bezpečí a přístup k obsahu po celém 
světě (s možností si kdykoli zvolit místo přístupu k Internetu).  
 
SOFTWARE UPDATER
Hackeři rádi využívají zranitelností v zastaralém software. Software Updater vám 
oznámí jakmile se objeví nová aktualizace vámi používaného software. Můžete tak 
rychle opravit případné zranitelnost ještě předtím, než je hackeři stihnout zneužít.

DALŠÍ FUNKCE 

INTEGRACE S PORTÁLEM MY AVAST
Telefon, PC a tablet all protected by Avast? Výborně! Můžete spravovat všechna  
vaše zařízení přímo v konzoli programu Avast. Přidávejte pokročilé funkce nebo 
sbírejte body za aktivitu a získejte tím placené funkce zcela zdarma. 
 
 
Pro více informací o produktu, prosím navštivte: www.avast.com

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