
Avast Premium Security 
(pro více zařízení)

Naše nejúčinnější a všestranná ochrana pro všechna vaše zařízení

Náš antivirus pro Windows poráží 
veškerou konkurenci pomocí 

největší sítě pro detekci hrozeb na 
světě, cloudové umělé inteligence 

a bleskurychlé behaviorální analýzy. 

Naše speciální zabezpečení 
pro Mac v reálném čase blokuje 

malware, škodlivé webové 
stránky či nebezpečné e-mailové 

přílohy a také upozorňuje 
na hrozby ve vaší domácí síti.

Naše aplikace pro iOS nabízí VPN 
pro bezpečné prohlížení internetu 

na jakékoli Wi-Fi síti, šifrovaný trezor 
pro neomezený počet soukromých 
fotografií a nástroj na upozorňování 

na úniky hesel a ochranu vaší identity.

Naše funkcemi nabitá aplikace pro 
Android obsahuje ochranu před 
malwarem, VPN pro bezpečné 
prohlížení internetu na jakékoli 
Wi-Fi síti, nástroje na dálkové 

ovládání zařízení v případě jeho 
krádeže a mnohem více.

Windows Mac iPhone a iPad Android



www.avast.com
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Windows
Microsoft Windows 7, 8, 8.1 nebo 10
2 GB místa na pevném disku
Připojení k internetu pro automatické 
aktualizace

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

iPhone/iPad
iOS 10 nebo novější
Android
Android 5 (Lollipop) nebo novější

Minimální systémové požadavky

Ochráníme vás doma i na cestách
Avast Premium Security (pro více zařízení) ochrání váš stolní 
počítač, notebook, telefon i tablet. Podívejte se, co obsahuje:

• Zablokuje viry a ostatní malware 
V reálném čase zjistí a zablokuje malwarové hrozby

• Zlepší ochranu na internetu 
Zablokuje nebezpečné webové stránky 
a škodlivé stahované soubory

• Zablokuje ransomware 
Ochrání vaše fotografie a soubory před vyděrači 

• Najde slabiny v zabezpečení Wi-Fi sítě 
Odhalí zranitelná místa každé sítě, ke které se připojíte

• Odhalí nepovolaná zařízení na síti 
Upozorní vás, když se někdo připojí k vaší Wi-Fi síti

Avast Premium Security pro Mac
• Najde slabiny v zabezpečení Wi-Fi sítě 

Odhalí zranitelná místa každé sítě, ke které se připojíte
• Ochrání vaše online soukromí 

Pomocí integrované VPN zašifruje každé připojení k Wi-Fi síti
• Ochrání vaše fotografie před nepovolanými osobami 

Umožňuje skrýt neomezený počet fotografií 
do trezoru, kam máte přístup pouze vy

• Ochrání vaše hesla 
Upozorní vás, když některé z vašich hesel unikne na internet

Avast Mobile Security Premium pro iPhone

• Zablokuje viry a ostatní malware 
V reálném čase zjistí a zablokuje malwarové hrozby

• Zablokuje ransomware 
Ochrání vaše fotografie a soubory před vyděrači

• Zabezpečí webovou kameru 
Zabrání slídilům ve zneužívání vaší webové kamery 

• Najde slabiny v zabezpečení Wi-Fi sítě 
Odhalí zranitelná místa každé sítě, ke které se připojíte

• Umožní bezpečnější nakupování 
Při nakupování a používání online bankovnictví 
vás ochrání před falešnými webovými stránkami

Avast Premium Security pro Windows
• Zabezpečí telefon i tablet 

Zablokuje malware, škodlivé SMS a nebezpečné aplikace či odkazy
• Ochrání vaše online soukromí 

Pomocí integrované VPN zašifruje každé připojení k Wi-Fi síti
• Pomůže získat zpět ztracený telefon či tablet 

Nabízí funkce na dálkové ovládání, pomocí 
nichž najdete ztracené zařízení 

• Ochrání vaše aplikace či fotografie pomocí zámku 
Ochrání vaše soukromí pomocí kódu PIN nebo otisku prstu

• Prodlouží výdrž baterie 
Usnadní úpravu nastavení Androidu, 
aby zařízení vydrželo déle nabité

Avast Mobile Security Premium pro Android


