
Další informace
• www.securelist.com — vše o bezpečnosti na internetu
• www.kaspersky.com/support — naše znalostní databáze 
• forum.kaspersky.com — uživatelské fórum

Stáhněte si plně funkční bezplatnou zkušební verzi aplikace 
Kaspersky Internet Security – multi-device 2016 na stránce: 
www.kaspersky.com/cz/trials 

Vyzkoušejte zdarma

Kupte zde

Bezplatné služby
Po dobu platnosti licence máte nárok na následující služby:

• Automatické aktualizace technologií a databází ochrany
• Aktualizace na nové verze
• Technická podpora

Navíc získáte slevu při obnovení licence!

Společnost Kaspersky Lab si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění změnit grafi cké uživatelské rozhraní programu. Nejnovější 
verzi programu lze stáhnout na: www.kaspersky.cz 
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Systémové požadavky1

Pro všechna zařízení
• Připojení k internetu – pro aktivaci a aktualizace produktu a přístup k některým funkcím

Počítače se systémem Windows 
• Přibližně 480 MB volného místa na pevném disku
• Jednotka CD-ROM nebo DVD-ROM (pro instalaci)
• Microsoft Internet Explorer 82 nebo vyšší
• Microsoft Windows Installer 3.0 nebo vyšší
• Microsoft .NET Framework 4 nebo vyšší
• Ochrana webové kamery je podporována pouze v PC. 

Funkce je k dispozici pro širokou řadu kompatibilních 
webových kamer. Úplný seznam kompatibilních zařízení 
najdete na webu www.kaspersky.cz 

• Windows 103 RTM
• Microsoft Windows 8.1 /

Pro / Enterprise / 8.1 – aktualizace 
(32bitová nebo 64bitová verze4)

• Microsoft Windows 8 /
Pro / Enterprise (32bitová nebo 64bitová verze4)

• Microsoft Windows 7
Starter / Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate SP1 nebo vyšší
(32bitová nebo 64bitová verze4)

• Microsoft Windows Vista /
Home Basic / Home Premium / Business /
Enterprise / Ultimate SP1 nebo vyšší
(32bitová nebo 64bitová verze4)

Procesor: 1 GHz nebo vyšší
Paměť (RAM): 1 GB (32bitová verze) nebo 2 GB 
(64bitová verze)

• Microsoft Windows XP
Home / Professional (32bitová verze) SP3 nebo vyšší 
/ Professional (64bitová verze4) SP2 nebo vyšší

Procesor: 800 MHz nebo vyšší
Paměť (RAM): 512 MB

Tablety se systémem Windows
(systémy s procesorem Intel®)
• Windows 8.1 / 8.1 Pro (64bitová verze4)
• Windows 8 / 8 Pro (64bitová verze4)
• Minimální rozlišení displeje: 1024x600

Počítače se systémem Mac
• 550 MB volného místa na pevném disku
• Paměť (RAM): 2 GB 

(minimální požadavek systému OS X)
• OS X 10.8, 10.9, 10.10

Chytré telefony a tablety se systémem Android
• Android™ 2.3 – 5.0
• Minimální rozlišení displeje: 320x480

iPhone a iPad5

• iOS® 7.0 nebo vyšší

Windows Phone®5

• Windows Phone 8

1  Kompletní informace o systémových požadavcích jsou k dispozici na www.kaspersky.cz.
2  Pokud používáte prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8, nemůžeme zaručit, že portál My Kaspersky a funkce řízení zabezpečení 

budou fungovat správně.
3  Pokud používáte systém Microsoft Windows 10 RTM, funkce produktu budou omezené a částečně nedostupné. Úplné podrobnosti 

o omezeních naleznete na webu www.kaspersky.cz.
4  Některé funkce produktu mohou fungovat pouze na 32bitových operačních systémech.
5  Pro tuto platformu je k dispozici pouze aplikace Kaspersky Safe Browser.

Komplexní ochrana všech 
zařízení pro bezpečné 
připojení odkudkoli.

Jsme přesvědčeni, že každý online uživatel 
by měl být schopen chránit své finance, 
soukromí, rodinu a další oblasti. Proto je 
naším posláním poskytovat prvotřídní ochranu 
před kybernetickými hrozbami. Bezpečnost, 
kterou zajišťujeme, je oceňována špičkovými 
odborníky, nezávislými testovacími laboratořemi, 
systémovými administrátory i domácími uživateli 
na celém světě.

Eugene Kaspersky, 
předseda a výkonný ředitel společnosti Kaspersky Lab
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se můžete ochránit



OCHRANA AŽ ZA
HRANICE POČÍTAČE

NOVÉ A ZDOKONALENÉ 
FUNKCE PRO VERZI 2016

Kaspersky Internet Security – Multi-
Device přináší špičkovou ochranu před 
online ohrožením vaší identity, soukromí, 
financí a rodiny; můžete tak mít svobodu 
provádět bankovní transakce, nakupovat, 
hrát si a sdílet svůj život bez obav kdekoli, 
kam vás život zavede.

NOVINKA! Change Control zjišťuje a hlásí změny 
nastavení vašeho prohlížeče. Tím vám pomáhá chránit 
se před nepříjemnými rozšířeními, jako jsou adware 
nebo nástrojové lišty, které zpomalují nebo narušují vaši 
práci online. Change Control také zabraňuje hackerům 
zvyšovat vaši zranitelnost pomocí skrytých změn 
instalovaných aplikací. 

NOVINKA! Private Browsing brání sledování vašich 
návyků při prohlížení webu a zneužití osobních údajů 
prostřednictvím navštívených stránek a služeb bez 
vašeho vědomí.

Internetové bankovnictví, 
nakupování a online 
platby v bezpečí

Jedinečná technologie Safe Money společnosti Kaspersky 
Lab pro počítače PC i Mac představuje nejpropracovanější 
ochranu dostupnou zákazníkům pro bezpečné online 
nakupování a provádění online bankovních operací.**
Safe Money pomáhá vytvářet důvěryhodná připojení k 
důvěryhodným webům, a tak zajišťuje bezpečnost vašim 
financím.

Ochrana dětí

S našimi oceňovanými funkcemi Rodičovské kontroly je 
snadné nastavit inteligentní hranice, co děti v online světě 
smí dělat a kam se dívat. Děti mají pocit volnosti a vy 
klidný spánek!

•   Kontrola přístupu k aplikacím a online nákupům. 
•   Nastavitelná omezení celkové doby strávené u 

počítače a časů, ve kterých může být zařízení 
používáno.

•   Monitorování klíčových slov používaných na sociálních 
sítích a IM.

Chraňte své 
soukromí

Nové a nově koncipované funkce a nastavení 
pomáhají kontrolovat, kdy a kdo přistupuje k vašim 
osobním údajům, identifikaci či souborům, nebo je 
používá.

•   Nová funkce Private Browsing vám přináší ochranu 
před reklamou, weby a sociálními sítěmi, které 
se snaží sledovat vaše činnosti a zachycovat vaše 
osobní údaje. 

•   Ochrana webové kamery brání hackerům v aktivaci 
vaší webové kamery.

Oceňovaný produkt 

Nezávislé testy dokazují, že žádný produkt nedisponuje 
lepšími schopnostmi v oblasti ochrany před hrozbami 
malwaru a kyberkriminality skrytých v každodenním 
používání internetu než Kaspersky Lab.*

Jednodušší správa 
zabezpečení

NOVINKA! Webový portál My Kaspersky představuje 
komplexní přístupový bod k nástrojům pro správu digitální 
bezpečnosti. Z webového prohlížeče můžete kontrolovat 
stav zabezpečení svých chráněných zařízení, aktivovat 
nebo měnit bezpečnostní funkce a nastavení počítače 
PC i Mac, provádět správu svých licencí a přistupovat ke 
zvláštním nabídkám, technické podpoře a bezplatným 
bezpečnostním produktům společnosti Kaspersky Lab.

*     Na základě umístění produktu Kaspersky Lab na prvním místě v 51 nezávislých 
testech v roce 2014.

**   Na základě ceny AV-Test Innovation Award za rok 2013 udělené za produkt 
Secure Online Transactions


