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Jedinečná technologie Ochrana financí
Ochrana před novými i dosud neznámými hrozbami
Chrání vaši digitální identitu a vaše soukromí
Identifikuje podezřelé a podvodné weby

Jak vás chrání
Jedinečná technologie Ochrana financí
Poskytuje další vrstvy ochrany v průběhu finančních
transakcí, například při online bankovnictví,
nakupování a využívání platebních systémů.
Inovační hybridní ochrana
Kombinuje inovační technologie založené na
technologii cloud s vyspělou antivirovou ochranou
a zajišťuje vaši neustálou ochranu před
nejnovějšími hrozbami.
Ochrana identity a soukromí
Používá nejnovější cloudová data, technologie
chránící před podvodnými útoky a režim
zabezpečené klávesnice, kterými zabraňuje krádeži
osobních dat.
Výstrahy před nebezpečnými weby
Poskytuje rady ohledně bezpečnosti
nalezených odkazů a blokuje škodlivé a podvodné
webové stránky.
Pokročilá rodičovská kontrola
Pomáhá zajistit bezpečnost vašich dětí při surfování
na webu, hraní her a komunikaci v prostředí
sociálních sítí.
Bezpečné používání sociálních sítí
Chrání vaše účty na Facebooku, MySpace a Twitteru
před škodlivými odkazy a softwarem od vašich přátel.

Nové rozhraní aplikace Kaspersky Internet Security 2013 se neuvěřitelně snadno
ovládá a poskytuje okamžitý přehled o stavu zabezpečení vašeho systému.

Před čím vás chrání
Oceňované technologie používané aplikací Kaspersky® Internet
Security 2013 vás chrání před širokým spektrem IT hrozeb:
› Viry, trojští koně, červi a další škodlivé programy,
spyware a adware
› Rootkity, bootkity a další komplexní hrozby
› Krádeže identity páchané keyloggery a malwarem
snímajícím obsah obrazovky
› Botnety a různé nedovolené způsoby přebírání kontroly
nad vaším počítačem
› Zcela nové a dosud neznámé hrozby
› Infekce spouštěné stažením souboru
…a mnohá další nebezpečí

Vyzkoušejte zdarma
Stáhněte si plně funkční bezplatnou zkušební verzi aplikace
Kaspersky® Internet Security 2013 na stránce:
www.kaspersky.cz
www.techdata.cz/kaspersky
www.kaspersky.pcs.cz

Bezplatné služby
Po dobu platnosti licence jste oprávněni využívat následující služby:
• Automatické aktualizace ochranných technologií a databází
• Upgrady na nové verze
• Technická podpora
A při obnovení licence získáte slevu!

Další informace
• www.securelist .com — vše o internetovém zabezpečení
• www.kaspersky.com/support — naše vědomostní databáze
• forum.kaspersky.com — naše uživatelské fórum

Minimální systémové požadavky *
Operační systém

Procesor

Paměť RAM

Microsoft® Windows 8®
(32 bitové a 64 bitové)

1 GHz

1 GB (x32) /
2 GB (x64)

1 GHz

1 GB (x32) /
2 GB (x64)

800 MHz

512 MB

Microsoft® Windows® 7
Starter / Home Basic a Premium / Professional /
Ultimate (32 bitové a 64 bitové)
Microsoft® Windows Vista®
Home Basic a Premium / Business / Enterprise /
Ultimate (32 bitové a 64 bitové)
Microsoft® Windows® XP
Home / Professional SP 2 (32 bitové a 64 bitové)

Přibližně 480 MB volného místa na pevném disku (v závislosti na velikosti antivirových
databází) | Jednotka CD-ROM pro instalaci z disku CD | Připojení k internetu pro aktivaci
produktu | Microsoft Internet Explorer® 8 nebo novější | Počítačová myš
*
Úplné systémové požadavky naleznete na stránce: www.kaspersky.cz

