AVG Internet Security
(pro více zařízení)
Naše kompletní ochrana
pro Windows, Mac, iOS nebo Android

Naše
nejlepší zabezpečení

Naše nejlepší
ochrana soukromí

Naše cloudová umělá inteligence
a největší síť pro detekci hrozeb
na světě vás v reálném čase
chrání před viry, ransomwarem,
hackery, falešnými stránkami
a dalšími hrozbami.

Integrovaná ochrana webové
kamery v počítači chrání před
špehováním. Štít citlivých dat
vás brání před spywarem, který
rád slídí ve vašich soukromých
dokumentech v počítači.

Minimální systémové požadavky
Windows
Microsoft Windows 7, 8, 8.1 nebo 10
2 GB místa na disku
Připojení k internetu pro
automatické aktualizace

Mac
macOS 10.10 (Yosemite) nebo novější
500 MB místa na disku
Připojení k internetu pro
automatické aktualizace

Vždy aktuální verze
Aktualizace nabízíme automaticky
ihned po jejich zveřejnění, abyste
měli vždy nejnovější virové
definice, opravy chyb, aktualizace
zabezpečení a také nové funkce.

Android
Android 5 (Lollipop) nebo novější
iOS
iOS 10.3 nebo novější

Ochrana
pro více zařízení
Jediné předplatné ochrání
až 10 osobních počítačů
a zahrnuje také naše oblíbené
bezpečnostní aplikace pro Mac,
iOS a Android, takže budete mít
pod ochranou i tato zařízení.

Pokročilý antivirus

Důkladně v reálném čase testuje váš počítač a hledá viry, ransomware,
spyware, červy, trojské koně, rootkity a jiný malware.

Behaviorální štít

Zjišťuje podezřelé chování softwaru, a ochrání vás tak i před doposud
neznámými hrozbami, škodlivými aplikacemi a skrytými keyloggery.

CyberCapture

Analyzuje neznámé a potenciálně škodlivé soubory v cloudu.
Pokud zjistíme, že jde o hrozbu, nabídneme protilék všem uživatelům produktů AVG prostřednictvím aktualizace.

Zdokonalený firewall

Blokuje hackery a slídily, kteří se snaží dostat do vašeho počítače
a ukrást soukromé soubory, fotografie a hesla.

Ochrana před ransomwarem

Chrání osobní složky před zlomyslným zašifrováním a nabízí naprostou kontrolu
nad tím, které aplikace smí měnit nebo mazat vaše soubory.

Štít citlivých dat

Zabrání spywaru ve slídění ve vašich soukromých dokumentech, jako
jsou daňová přiznání, zdravotní záznamy, letenky a další.

Štít před falešnými stránkami

Pomáhá vám vyhnout se falešným stránkám, takže nebudete riskovat, že svá hesla,
čísla platebních karet nebo jiné osobní údaje poskytnete zločincům nevědomky.

Štít webové kamery

Zabrání slídilům a podezřelým aplikacím ve sledování vašich aktivit přes webovou kameru počítače.

Včetně ochrany pro Mac

Náš oblíbený AVG AntiVirus pro Mac chrání v reálném čase před
malwarem a škodlivými stránkami. Je součástí balíčku!

Včetně ochrany pro Android

AVG AntiVirus PRO chrání telefony a tablety s Androidem před
malwarem a krádežemi. Je součástí balíčku!

Včetně našich nejlepších aplikací pro ladění

AVG TuneUp pro počítače s Windows a Macy a AVG Cleaner PRO pro Android zrychlí, vyčistí
a opraví chyby ve všech vašich počítačích a mobilních zařízeních. To všechno máte k dispozici.

Včetně AVG Secure VPN pro Windows

Díky 256bitovému šifrování AES můžete procházet web a nakupovat v naprostém soukromí.

Včetně AVG Password Protection pro Windows

Ochrání vaše hesla v aplikacích Chrome a Firefox a upozorní na úniky hesel.

AVG AntiVirus
FREE
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(pro více zařízení)
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Podívejte se, jak si vede AVG Internet Security
(pro více zařízení) v porovnání s jinými produkty

