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Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Zadaj pytanie o produkt
ProducentG Data

Opis
Podstawowe zabezpieczenie przed wirusami i innymi zagro?eniami z sieci
G Data ANTIVIRUS to podstawowe zabezpieczenie przed wirusami i innymi zagro?eniami z sieci. Oprogramowanie niemieckiego producenta
zapewnia najlepsz? mo?liw? ochron? przed wirusami oraz chroni Twoje transakcje bankowe i zakupy online. Z antywirusem od G Data ?adne
cyfrowe niebezpiecze?stwo nie b?dzie ju? gro?ne! To w?a?nie jest #GERMANSICHERHEIT
{tab=Funkcje produktu}

Pierwsza linia obrony przed wirusami i pozosta?ymi zagro?eniami
Najlepsza ochrona
przed wirusami i
innymi zagro?eniami
z sieci

Kontrola zachowania

dowiedziona wielokrotnie w
niezale?nych testach w
po??czeniu z najnowsz?
technologi? sprawia, ?e
nawet nowe wirusy nie maj?
szans
proaktywne metody detekcji
w po??czniu z analiz? w
chmurze stanowi? zapor?
nie do przej?cia dla
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Natychmiastowa
ochrona Twojej
poczty e-mail
Aktywna ochrona
przed exploitami

Bezpieczna
bankowo?? i zakupy
online

Polskoj?zyczna
pomoc techniczna

G Data AntiVirus

2015 2PC 1ROK BOX

nieznanych zagro?e?
podejrzane wiadomo?ci s?
skanowane w momencie
ich otrzymania pod k?tem
zawarto?ci
modu? eliminuj?cy luki
bezpiecze?stwa
zainstalowanego
oprogramowania – od
edytorów tekstowych po
dodatki do przegl?darki
BankGuard 2.0 to
opatentowana technologia
chroni?ca przed
wykradzeniem danych
dost?powych do us?ug
bankowo?ci elektronicznej.
Teraz z dodatkow? ochron?
przed keyloggerami
nasz dzia? wsparcia s?u?y
pomoc? w przypadku
nieprzewidzianych
problemów technicznych

{tab=Specyfikacja}
Producent
Nazwa typu
Obszar
zastosowa?
Typ produktu
Wersja
produktu
Wersja
j?zykowa
Wspierane
systemy
operacyjne

G DATA
Oprogramowanie
komercyjny
BOX
pe?na wersja
polska
(32-bit/64-bit): Windows
8/7/Vista, min. 1 GB
RAM, (32-bit): Windows
XP (SP2 lub wy?szy),
min. 512 M
2

Liczba
u?ytkowników
Wymóg
Nie
aktywacji

{tab=Korzy?ci}
Zawsze aktualne oprogramowanie!
Technologia ClosGap to po??czenie wysokiej wydajno?ci i proaktywnej ochrony z zawsze aktualnymi bazami sygnatur.
Najwy?sza wykrywalno?? przeciwko wirusom dowiedziona w niezale?nych testach.
Najszybsza reakcja na nowo wykryte zagro?enia. Bardzo krótki czas odpowiedzi pomi?dzy pierwszym wykryciem szkodnika, a
uaktualnieniem baz sygnatur jest cz?sto decyduj?cy. Wynik G Data to 33 minuty!
Bezpieczne korzystanie z sieci i zakupów online.
Ochrona bankowo?ci internetowej – chro? swoje pieni?dze przed cyberprzest?pcami!
Bezpieczne i komfortowe korzystanie z poczty.
Antispyware – bezpiecze?stwo Twoich prywatnych danych, numerów kont, hase?, loginów.
Darmowe przej?cie do najnowszej wersji programu.
{tab=Wymagania sprz?towe}
(32-bit/64-bit): Windows 8.x/8/7/Vista, 1GB RAM
(32-bit): Windows XP (od SP2), 512MB RAM
{/tabs}
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