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ANTIVIR KASPERSKY TOTAL SECURITY MD 2018 CZ
Cena celkem:

4 197 Kč
(bez DPH: 3 469 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:
Stav:

4 617 Kč
420 Kč
SADKSP1010
KL1919XCEDS
6 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
Kaspersky Total Security Multi-Device CZ
Nová elektronická licence pro 5 zařízení na 2 roky.
Zakoupené licenční číslo vložte do produktu Kaspersky, který je ke stažení ZDE.
Aplikace Kaspersky Total Security multi-device neponechává žádnou část vašeho digitálního zabezpečení náhodě. Naše
nejdokonalejší řešení zabezpečení chrání vaše soukromí, peníze, identitu, fotograﬁe, soubory a rodinu proti internetovým a
jiným hrozbám. Jeden produkt s jednou licencí chrání váš "digitální život" na téměř jakékoli kombinaci notebooků a stolních
počítačů se systémem Windows nebo Mac a telefonů a tabletů se systémem Android.
Hlavní funkce Kaspersky Total Security multi-device CZ:
Základní ochrana
Ochrana v reálném čase před novými a vznikajícími viry, spywarem a dalšími
Proaktivní zjišťování neznámého malwaru a vracení škodlivých aktivit zpět
Okamžité bezpečnostní kontroly souborů a webů
Automatická prevence zneužití počítače zajišťuje, aby zranitelná místa nevystavila váš počítač riziku
Bezplatné automatické aktualizace a upgrade zajišťují, že vždy budete mít nejnovější verzi svého produktu Kaspersky
Pokročilá ochrana
URL poradce informuje o reputaci webových odkazů
Anti-Blocker pomáhá ochránit před blokováním počítače trojskými koni
Dvoucestná brána ﬁrewall blokuje útoky hackerů
Bezpečnostní oznámení pro veřejné sítě Wi-Fi informují o potenciálních hrozbách a zranitelných místech při použití Wi-Fi
Režim důvěryhodných aplikací zajišťuje spouštění pouze důvěryhodných aplikací
Blokování síťových útoků chrání před škodlivými síťovými útoky
Anti-Banner blokuje nebezpečné a dotěrné reklamní lišty
Anti-Spam vás chrání před nevyžádanou poštou

Pokročilá rodičovská kontrola chrání vaše děti při aktivitách online
Ochrana identity
Antiphishingová ochrana vás chrání před podvodnými weby nebo e-maily, které se pokoušejí odcizit vaše peníze nebo
identitu
Technologie System Watcher vás chrání před kryptoviry, které zašifrují vaše data a požadují platbu za dešifrovací klíč
Technologie Safe Money chrání vaše peníze během bankovních operací, nakupování a ﬁnančních transakcí online
Ochrana webových kamer zabraňuje vzdálenému přístupu neoprávněných osob k webové kameře vašeho počítače
Virtuální klávesnice maří pokusy keyloggerů a malwaru zachycujícího snímky obrazovky
Zabezpečená klávesnice chrání osobní data zadávaná na fyzické klávesnici
Automatické zálohování podle časového plánu umožňuje bezpečně uložit vaše fotograﬁe a jiné soubory
Šifrování a skartovač souborů nabízí snadné šifrování důvěrných dokumentů a úplné „skartování“ vašich nežádoucích
souborů
Aplikace Password Manager bezpečně uloží a synchronizuje všechna vaše hesla ve všech vašich počítačích a mobilních
zařízeních
Výkon
Technologie iChecker/iSwift poskytuje inteligentní kontrolu zajišťující maximální výkon
Herní režim slouží k nerušenému hraní her
Zohlednění nákladu při připojení k síti umožňuje kontrolovat, jak velké objemy dat počítač odesílá a přijímá při připojení k síti
Wi-Fi nebo 3G/4G (pouze Windows 8 a vyšší)
Kompletní výhody a klíčové funkce produktu ZDE
Minimální systémové požadavky:
Windows XP, Vista, 7, 8 a vyšší
Android verze 2.3 a vyšší
Mac OS X 10.6 a vyšší
O společnosti Kaspersky Lab
Kaspersky Lab je největším soukromě vlastněným poskytovatelem koncových bezpečnostních řešení na světě. Společnost se
řadí mezi čtyři největší prodejce bezpečnostních řešení pro koncové uživatele. Již více než 17 let patří Kaspersky Lab mezi
přední inovátory v oblasti informačních technologií a poskytuje efektivní digitální bezpečnostní řešení zákazníkům, malým a
středním ﬁrmám i velkým podnikům. Aktuálně společnost registrovaná ve Velké Británii působí v bezmála 200 zemích a
oblastech a poskytuje ochranu více než 400 milionům uživatelů. Více informací o společnosti Kaspersky Lab najdete na
www.kaspersky.cz
Vážený zákazníku,
Prosíme o dodání kontaktních údajů o koncovém zákazníkovi při objednání elektronické licence produktů společnosti
Kaspersky.
-Název ﬁrmy
-Adresa (ulice, město, PSČ)
-IČ
-Kontaktní osoba
-Email
-Telefon
Tyto údaje prosím pošlete spolu s objednávkou přímo Vašemu obchodníkovi případně na emailovou adresu
kaspersky@100mega.cz
S případnými dotazy se prosím obracejte taktéž na výše uvedenou emailovou adresu.
Chystáte se objednat elektronickou licenci (ESD).
Okamžikem zpřístupnění licenčních kódů se stáváte oprávněným licenčním uživatelem SW produktu v souladu s licenčními
podmínkami příslušného výrobce SW (tj. nositelem autorských práv). Z výše uvedeného důvodu není možné tuto ESD licenci
po dokončení objednávky dodavateli 100Mega Distribution s.r.o. vrátit.

