Avast Cleanup Premium
Nová generace nástroje pro ladění
a čištění vašeho počítače

Zrychlí počítač
Váš počítač neomládne. Režim spánku vám
pomůže ukončit programy, které počítač
zpomalují. Vypíná programy spouštěné po
startu systému a další činnosti na pozadí,
čímž zrychluje chod aplikací, her apod.

Smaže skrytá
nepotřebná data

Odstraní problémy
na jedno kliknutí

Algoritmy hloubkového čištění odstraňují
nepotřebné soubory z více než 200 programů
a funkcí Windows. Pomocí cloudového
reputačního systému zjišťuje a odstraňuje
bloatware, adware, zkušební verze a další
nepotřebné programy, které jen obtěžují.

Počítač nefunguje, jak má? Naše
funkce Údržba 1 kliknutím dokáže
rychle řešit běžné problémy, jako jsou
nefunkční zástupci nebo neplatné
položky registru. A když zvolíte
automatickou údržbu, o veškeré ladění
se budeme pravidelně starat za vás.

Nejkomplexnější sada nástrojů
na optimalizaci a ladění počítače

Čerstvá zpráva z našich laboratoří:
Dopadli jsme skvěle, a navíc jsme
předčili očekávání!

Avast Cleanup obsahuje vše potřebné k ladění vašeho počítače:
Režim spánku

Naše patentovaná ladicí technologie
uspává všechny aplikace, které zatěžují
systém, aby počítač fungoval jako nový.

Automatická údržba

Na pouhé jedno kliknutí provede
6 důležitých čisticích a ladicích úkonů
– dokonce to umí i zcela automaticky.

Čištění zástupců

Poskytují rychlý přehled o stavu počítače.

uvolněného místa
151 GB

89 s

Čištění disku

Čištění prohlížeče

Odstraňování bloatwaru

Hledá a aktualizuje zastaralé
programy a opravuje v nich chyby
a bezpečnostní problémy.

zrychlení při práci

71 GB

Odstraňuje nepotřebná data, která
se ukrývají v registru Windows,
a opravuje problémy.

Z plochy či historie Windows
nebo ostatních aplikací odstraní
neplatné zástupce.

Aktualizace aplikací

zrychlení spouštění

30%

Čištění registru

Z Windows a více než
200 nejpoužívanějších počítačových
programů bezpečně maže
nepotřebné soubory.

Odstraňuje nejen stopy po prohlížení
internetu, ale dokonce i sledovací soubory
cookie z nejběžnějších prohlížečů, jako
jsou Edge, Chrome, Firefox nebo IE.

79%

Ovládací panel ladění, statistiky
a centrum údržby

10 421 bodů

7 990 bodů
80 GB

Zjišťuje a odstraňuje všechny nevyžádané
zkušební verze softwaru od jiných
dodavatelů, reklamy a panely nástrojů.

Disk Doctor

Hledá chyby na pevném disku
a hned je opravuje.

18 s

Systémové nástroje

Zde najdete další užitečné nástroje,
jako jsou Editor registru, Systémové
informace nebo Skartovač.

Doba spouštění

Výkonnostní skóre

Volné místo na disku

Před
Po

Minimální systémové požadavky

Microsoft Windows 7 SP1, 8, 8.1 nebo 10
1,5 GB místa na pevném disku pro instalaci
Připojení k internetu pro automatické aktualizace
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