
WYMAGANIA SYSTEMOWE 

PC: 
Procesor Pentium 4, 256 MB RAM,
100 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10  
(32-/64-bitowy)

Avast Cleanup 
Im dłużej korzystasz ze swojego komputera, tym więcej jest na nim pozostałości po programach, niepotrzebnych danych, nieużywanych 

aplikacji i danych z przeglądarki, które go spowalniają. To może pozbawiać Cię cennego miejsca na zdjęcia, gry, filmy czy inne dane. Uwolnij 

swój komputer od powolnej śmierci pod lawiną niepotrzebnych danych dzięki aplikacji Avast Cleanup, która szybko i bezpiecznie przywróci 

Twojej maszynie dawny blask. Funkcje czyszczenia, optymalizacji i planowania pozwalają odzyskać miejsce na komputerze, przyspieszyć 

jego działanie i usunąć potencjalnie niebezpieczne aplikacje. 

POZBĄDŹ SIĘ NIEPOTRZEBNYCH PLIKÓW 
Niepotrzebne pliki, np. pakiety dystrybucyjne, pliki tymczasowe, pakiety ze 
sterownikami, logi systemowe czy inne, zajmują bardzo dużo miejsca na dysku i w 
pamięci. Pozbądź się ich i uwolnij miejsce, w którym zamiast nich zapiszesz cały film.

WYCZYŚĆ PRZEGLĄDARKĘ
Usuń historię przeglądania i pobierania, aby zatrzeć ślady swojej aktywności w sieci. 
Na tym jednak nie poprzestawaj:  możesz także usunąć pamięć podręczną, pliki 
cookie czy śledzące pliki cookie – to dzięki nim reklamodawcy pozyskują dane z 
Twojej przeglądarki.  

AUTOMATYCZNIE DBAJ O CZYSTOŚĆ NA KOMPUTERZE
Zostaw wszystko w naszych rękach. Skonfiguruj automatyczną realizację zadań, 
podczas których aplikacja Cleanup będzie oczyszczała komputer co miesiąc lub 
tydzień, a nawet codziennie, dzięki czemu będzie on działał cały czas jak nowy. 

SKRÓĆ CZAS URUCHAMIANIA
Poprzez modyfikację ustawień oraz opóźnienie lub zablokowanie aplikacji, które 
próbują włączyć się wraz z systemem operacyjnym, możesz znacznie skrócić czas 
uruchamiania się komputera. 

OCZYSZCZANIE DODATKÓW I WYSZUKIWAREK
Jeśli w Twojej przeglądarce zainstalowano dodatek o złej reputacji lub podejrzaną 
wyszukiwarkę, będziesz mieć możliwość usunięcia problematycznych elementów i 
zastąpienia ich lepszymi alternatywami. 

CZYSZCZENIE REJESTRU NA ŻYCZENIE 
Rejestr to jeden z najważniejszych elementów komputera – zadbaj o niego i wyczyść 
go dokładnie oraz zwolnij nieco miejsca.

ZADBAJ O DOSKONAŁĄ FORMĘ KOMPUTERA
Niektóre aplikacje mogą być szkodliwe. Wyłącz je i zabezpiecz oraz przyspiesz 
swój komputer. Żeby przyczynić się do sprawniejszej pracy komputera, możesz też 
zmodyfikować ustawienia systemowe.

DBAJ O CZYSTOŚĆ W CZASIE RZECZYWISTYM
Gdy odinstalowujesz program, zwykle pozostawia on na komputerze pliki, których już 
nie potrzebujesz. Cleanup automatycznie je wykrywa i usuwa, zanim się nagromadzą.

KLUCZOWE FUNKCJE I INFORMACJE

Avast Cleanup jest kompatybilny z Windows 10.

KOMPATYBILNY Z WINDOWS 10



FUNKCJE AVAST CLEANUP
BEZPŁATNY

AVAST CLEANUP 
PREMIUM

Czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki

Zarządzanie dodatkami i wyszukiwarkami

Usuwanie śledzących plików cookie

Usuwanie pozostałych plików cookie

Usuwanie pamięci przeglądania i pobierania

Inteligentne usuwanie zbędnych plików

Usuwanie podejrzanych aplikacji

Optymalizacja systemu

Optymalizacja rejestru

Skracanie czasu uruchamiania

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Automatyczne czyszczenie

PORÓWNAJ WERSJE AVAST CLEANUP:

LOKALNY PARTNER AVAST

CERTYFIKATY:

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