
Avast Premium Security

Náš antivirus poráží veškerou konkurenci 
pomocí největší sítě pro detekci hrozeb 
na světě, cloudové umělé inteligence 
a bleskurychlé behaviorální analýzy. 

Zabrání spywaru ve slídění ve vašich 
daňových přiznáních, zdravotních záznamech 

či jiných citlivých dokumentech. Znemožní 
slídilům špehovat vás přes webovou kameru.

Náš bezplatný antivirus dostal 
od AV-Comparatives ocenění 

„Produkt roku“. Avast Premium Security 
nabízí nejen mnohokrát oceněnou 

ochranu, ale mnohem více.

Lepší zabezpečení Lepší soukromí Víc než jen ocenění

Nejúčinnější ochrana pro váš počítač



Spousta funkcí
AVAST FREE ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY
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Antivirus
V reálném čase inteligentně zjistí a zablokuje viry, spyware, trojské koně, ransomware a další malware

Celkový test
Pomocí jednoho testu najde vše od skrytého malwaru a hrozeb v prohlížeči až po zastaralý software a jiné chyby zabezpečení

Behaviorální štít
Odhalí podezřelé chování softwaru a ochrání vás před doposud neznámými hrozbami i ransomwarem

CyberCapture
Analyzuje neznámé a potencionálně škodlivé soubory v cloudu a pokud zjistí, že se jedná o hrozbu, vydá aktualizaci zabezpečení 
pro všechny uživatele Avastu

Firewall
Na rozdíl od základního firewallu od Windows nabízí pokročilou kontrolu nad příchozími a odchozími datovými přenosy

Štít proti ransomwaru
Zablokuje nedůvěryhodné aplikace a ransomware, které mohly změnit, smazat či zašifrovat vaše osobní fotografie a soubory

Ověřené weby
Ochrání vás před falešnými webovými stránkami, které kradou hesla nebo bankovní a přihlašovací údaje
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Inspektor Wi-Fi
Automaticky odhalí slabiny vaší domácí bezdrátové (i kabelové) sítě, aby do ní nepronikli hackeři

Štít webové kamery
Zabrání nedůvěryhodným aplikacím a slídilům ve špehování vašich aktivit přes webovou kameru počítače

Štít citlivých dat
Zabrání spywaru ve slídění ve vašich daňových přiznáních, zdravotních záznamech či jiných citlivých dokumentech

Skartovač dat
Trvale smaže jakýkoli soubor, takže můžete svůj počítač pronajmout, prodat i vyhodit bez obav o své soukromí
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Záchranný disk
Vytvoří spustitelnou verzi Avastu na CD nebo USB disku, jež vám pomůže zachránit počítač, který je natolik infikován, 
že ani nejde spustit

Režim Nerušit
Umožní vám sledovat videa, hrát hry a prezentovat na celou obrazovku, aniž by vás rušila oznámení

Aktualizace aplikací
Automatickou aktualizací vašeho základního softwaru zajistí jeho maximální bezpečnost a zlepší jeho fungování

www.avast.com
Avast je registrovaná ochranná známka společnosti 
Avast Software s.r.o. 
Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou 
ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Copyright © 2020 Avast Software s.r.o. 
Všechny informace o produktech se mohou bez 
předchozího upozornění změnit.

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

Minimální systémové požadavky


