
Avast Cleanup Premium 
(pro více zařízení)

Vše, co potřebujete k obnovení původního výkonu svých zařízení

Naše patentované technologie 
a reputační moduly zrychlují počítač, 
odstraňují bloatware či nepotřebné 

soubory a řeší potíže dřív, než z nich 
vzniknou skutečné problémy.

Náš nástroj, který nepřetržitě zrychluje telefon, 
prodlužuje výdrž jeho baterie a uvolňuje 
místo v jeho úložišti – jen pár klepnutími. 

Vševidoucí oko, které důkladně prohledá 
pevný disk, najde na něm nepotřebná data, 
jež se tam postupně nahromadila, a odhalí 
a smaže skryté duplicitní soubory, aby bylo 

možné uvolnit místo pro důležitější data.

Avast Cleanup 
pro Windows

Avast Cleanup 
pro Android

Avast Cleanup Premium 
pro Mac
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Windows
Microsoft Windows 7, 8, 8.1 nebo 10
3 GB místa na pevném disku

Mac
macOS 10.10 (Yosemite) nebo novější
500 MB místa na pevném disku

Android
Android 5 (Lollipop) nebo novější
Připojení k internetu pro automatické 
aktualizace

Minimální systémové požadavky

Výkon

• Automatická údržba 
Provádí rutinní údržbu v době, kdy počítač nepoužíváte.

• Režim spánku 
Uspí všechny aplikace, které zbytečně zatěžují počítač.

• Čištění disku 
Najde nepotřebná data z více než 200 
nejpopulárnějších programů a Windows. 

• Čištění prohlížeče 
Odstraní stopy po prohlížení internetu a soubory 
cookie z více než 25 různých prohlížečů.

• Disk Defrag 
Přeuspořádá pevný disk a zrychlí 
tak přístup k souborům.

• Disk Doctor 
Najde a opraví chyby na pevném disku 
a pomůže jim předcházet.

• Aktualizace aplikací  
Aktualizuje počítač a opraví v něm chyby 
a bezpečnostní nedostatky.

• Odinstalace softwaru 
Najde a odstraní nevyžádané zkušební verze softwaru 
od jiných dodavatelů, reklamy a panely nástrojů.

• Čištění zástupců 
Z plochy či historií Windows a ostatních 
aplikací odstraní neplatné zástupce.

• Čištění registru 
Odstraní nepotřebná data, která se ukrývají 
v registru Windows, a opravuje problémy.

• Ovládací panel ladění a Centrum údržby 
Poskytuje úplný přehled o stavu počítače.

Windows
• Čištění disku 

Smaže z Macu skrytá nepotřebná data, jako 
jsou protokoly a dočasné soubory.

• Vyhledávač duplikátů 
Najde na disku duplicitní soubory a zbaví vás jich.

• Čištění fotografií 
Najde rozmazané, tmavé a nekvalitní fotografie. 

• Odinstalace aplikací 
Odebere staré či příliš velké aplikace, 
a zrychlí tak systém a uvolní místo.

Mac

• Čištění úložiště 
Smazáním nepotřebných dat uvolní místo 
v úložišti zařízení s Androidem.

• Odinstalace aplikací 
Najde na zařízení s Androidem staré a příliš velké aplikace.

• Hibernace aplikací  
Najde zatěžující aplikace a pomůže je zastavit.

• Čištění fotografií 
Automaticky najde duplicitní, podobné a nekvalitní fotografie, 
abyste je mohli smazat a uvolnit tak cenné místo.

• Správce médií 
Pomůže vám na telefonu spravovat data a smazat 
velká videa či staré dokumenty.

• Optimalizace 
Zmenší fotografie tak, aby neutrpěla jejich 
kvalita, a uvolní tím místo v úložišti.

Android 


