
Avast Ultimate
Proteção, privacidade e desempenho: 

tudo em um único pacote.

Nosso antivírus mais avançado 
é sua defesa mais leve e robusta 

contra vírus, ransomware, spyware, 
ameaças zero-segundo e muito 
mais, além de proteger também 
sua rede doméstica e webcam.

A proteção 
antivírus definitiva

A maior rede de detecção de 
ameaças do mundo, junto com uma 

tecnologia de aprendizagem de 
máquina e análise comportamental. 

Esse antivírus não é igual aos outros.

Um pacote 
faz tudo

Oculte todas as suas atividades 
online de criminosos cibernéticos, 

espiões, rastreadores 
e publicitários com uma criptografia 

inviolável de nível bancário 
de 256-bit e aproveite seu 

conteúdo favorito do mundo todo. 
Tudo isso com um clique.

A privacidade 
online definitiva

Gostamos de ver seu PC limpo, rápido 
e eficiente. Acelere e reviva seu 

computador em minutos e reduza 
bastante o tempo de inicialização. 
Gerencie suas contas com apenas 

uma senha e esqueça o resto. Que tal 
isso, só para começar?

A conveniência 
definitiva



Avast Ultimate
O que está incluso:

Proteção avançada para seu PC e rede Wi-Fi 
doméstica. Inclui a tecnologia do Módulo 
Ransomware, que protege suas fotos e arquivos 
pessoais contra sequestros e o Módulo Webcam 
para cortar a espionagem de webcam pela raiz. 

Avast Premier Antivirus
Navegue, faça transações bancárias e compras 
online em privacidade completa, graças à nossa 
criptografia de nível bancário de 256-bit que 
mantém sua atividade oculta de criminosos 
cibernéticos e agências curiosas. Altere sua 
localização e assista aos seus vídeos favoritos. 
Tudo com um clique. 

Avast SecureLine VPN

O destruidor de lixo de PC definitivo: acelere 
seu PC em minutos com nossa ferramenta 
de ajuste avançada e aproveite a conveniência 
extra da manutenção em um clique e limpezas 
diárias automáticas. Limpador de atalhos, disco 
e navegador? Tudo incluso. 

Avast Cleanup Premium
Gerencie suas contas com apenas uma senha 
e sem nenhum aborrecimento. Preencha 
automaticamente e sincronize com segurança 
seus detalhes de login em todos os seus 
dispositivos e deixe que o Password Guardian 
monitore os vazamentos. Depois, há o One-
Touch Login. Basta tocar em seu telefone e usar.

Avast Passwords Premium
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Requisitos do sistema: 
Windows: 
Processador Pentium 4, 256 MB de RAM  |  2 GB de espaço livre em disco rígido 
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bit)


