Avast Cleanup Premium

Nowoczesne rozwiązanie do optymalizacji
i oczyszczania komputera

Opatentowana technologia
przyspieszania komputera

Oczyść dokładnie
swój komputer

Proste rozwiązywanie
problemów

Twojemu komputerowi nie ubywa lat. Problemy, które
spowalniają jego działanie, możesz rozwiązać dzięki
Trybowi uśpienia w programie Avast Cleanup. Wyłącza
on automatycznie uruchamiane aplikacje i inne działania
w tle, aby Twoje programy i gry działały szybciej.

Algorytmy dokładnego czyszczenia usuwają
pozostałości po ponad 200 programach,
przeglądarkach i funkcjach systemu Windows.
Funkcja oczyszczania oprogramowania korzysta
z systemu w chmurze opartego na reputacji,
by wykrywać i usuwać irytujące programy,
oprogramowanie reklamowe, wersje próbne
i inne niepotrzebne aplikacje.

Masz problemy z komputerem? Łatwo je
rozwiążesz dzięki funkcji Konserwacja,
która naprawia błędy rejestru, usuwa
niedziałające skróty i radzi sobie z wieloma
typowymi problemami.

Najbardziej kompleksowy zestaw narzędzi
do optymalizacji komputera

Prosto z laboratoriów testowych:
Na szóstkę.

Avast Cleanup zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do optymalizacji komputera:
Tryb uśpienia

Pulpit optymalizacji
i Centrum akcji

Opatentowana metoda optymalizacji
hibernuje wszystkie aplikacje
intensywnie zużywające zasoby, aby
komputer działał jak nowy.

Zapewnia szybki przegląd
kondycji komputera.

Konserwacja jednym kliknięciem

Shortcut Cleaner

Za jednym kliknięciem
wykonuje sześć kluczowych
zadań oczyszczających
i optymalizujących.

Usuwa niedziałające skróty
z pulpitu i list historii w systemie
Windows i innych aplikacjach.

Registry Cleaner

Disk Cleaner

Usuwa ukryte, zbędne pliki
z rejestru systemu Windows
i rozwiązuje problemy.

Bezpiecznie usuwa niepotrzebne
pliki pozostawiane przez
system Windows i ponad 200
najpopularniejszych programów
komputerowych.

Browser Cleaner

Usuwanie bloatware

Usuwa pozostałości po
przeglądaniu internetu
i pliki cookie z popularnych
przeglądarek, w tym Edge,
Chrome, Firefox oraz IE.

Wykrywa i usuwa niechciane
wersje próbne programów, reklamy
i paski narzędzi innych firm.
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Wymagania systemowe
•

Windows 10, Windows 8/8.1 (poza wersjami Mobile, iOT,
RT i Starter), Windows 7 z dodatkiem SP1 lub nowszym,
Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym, Windows XP
z dodatkiem SP3.

•

Komputer w pełni zgodny z systemem Windows, z procesorem
Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 lub nowszym (musi zapewniać
obsługę instrukcji SSE2)

•
•

2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Połączenie internetowe (do pobrania i aktywowania programu
oraz aktualizowania bazy sygnatur wirusów i samego programu)

•

256 MB pamięci RAM lub więcej

•

Ekranu o rozdzielczości co najmniej 1024 × 786 pikseli
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