
Avast Cleanup Premium
Ajuste e limpeza de próxima geração para seu PC

Seu PC não está ficando mais jovem. Corrija o que 
está deixando ele lento com o "Modo Dormir" do 
Avast Cleanup. Ele desativa itens de inicialização 

e outras atividades em segundo plano para 
acelerar seus programas, jogos e muito mais.

Algoritmos de limpeza profunda removem 
arquivos indesejados de mais de 

200 programas, navegadores e recursos 
do Windows. Nosso software Cleanup usa um 
sistema de reputação na nuvem para detectar 
e remover bloatwares, adwares, versões de 

teste e outros itens irritantes. 

Tem problemas de PC? Corrija-os com 
nosso recurso Manutenção, que inclui 

correções de registro, limpadores 
de atalhos e soluções para alguns 
dos principais problemas de PC.

Faça uma limpeza 
adequada em seu PC

Tecnologia de aceleração 
de PC patenteada

Solução de problemas, 
com apenas um clique



Modo Dormir

Registry Cleaner

Manutenção em um clique

Método de ajuste patenteado que 
coloca todos os aplicativos que 
drenam recursos em hibernação para 
que seu PC pareça novo.

Remove arquivos indesejados 
ocultos do registro do Windows 
e corrige problemas.

mais rápido 
na inicialização

188 GB

de arquivos limpos

Cuida de 6 tarefas críticas de 
limpeza e de ajuste com apenas 
um clique.

Shortcut Cleaner

Disk Cleaner

Painel de ajustes 
e centro de ações

Remove atalhos mortos da sua 
área de trabalho e listas de 
histórico no Windows e outros 
aplicativos

Exclui com segurança arquivos 
residuais do Windows e de mais 
de 200 dos mais populares 
programas para PC.

Oferece uma visão geral rápida 
do estado do seu PC.

Browser Cleaner
Remove rastros de navegação 
residuais e cookies de 
navegadores populares, incluindo 
Edge, Chrome, Firefox e IE.

Remoção de bloatware
Detecta e remove testes de 
terceiros, anúncios e barras 
de ferramentas indesejadas.

O conjunto de ferramentas de ajuste e otimizador 
mais abrangente para PC

Requisitos do sistema

Novidades do laboratório de testes:
Sobressaiu-se e superou as expectativas

62% 68 GB

• Windows 10, Windows 8/8.1 (exceto mobile, iOT, RT, Starter 
Editions), Windows 7 SP1 ou superior, Windows Vista SP2 
ou superior, Windows XP SP3.

• PC totalmente compatível ao Windows com processador 
Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 ou superior (deve suportar 
instruções SSE2) 

• 256 MB de memória RAM ou mais

• 2 GB de espaço livre no disco rígido
• Conexão de internet para baixar, ativar e manter atualizações 

do programa e banco de dados do antivírus. 

• Resolução de tela de pelo menos 1024×768 pixels

O Avast Cleanup contém tudo que é necessário para ajustar seu PC:
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mais veloz em programas 
de escritório e produtividade 
em PC desktop (Core 2 Duo)
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