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> Ochrana v reálném čase proti virům,  
 spyware a dalším hrozbám
> Jedinečná automatická prevence zneužití
> Rychlost a efektivní výkonnost PC
> Kontrola webových stránek a pošty na výskyt škodlivého softwaru



Ochrana proti novým a dosud neznámým hrozbám  
v reálném čase 
Aplikace Kaspersky Anti-Virus 2013 obsahuje nejnovější 
technologie společnosti Kaspersky Lab vyvinuté naším týmem 
špičkových bezpečnostních expertů a techniků. Provádí 
inteligentní skenování a malé a časté aktualizace v pozadí a 
současně zajišťuje ochranu v reálném čase.

Prevence před automatickými exploity 
Aplikace Kaspersky Anti-Virus 2013 se nespokojí jen s 
vyhledáváním zranitelných míst – nyní analyzuje a řídí akce 
programů a aplikací se zranitelnými místy tak, aby nepůsobily 
žádné škody.

Okamžité kontroly bezpečnosti souborů, aplikací a webů 
Jediným kliknutím aktivujete funkci File Advisor, která 
využívá informace založené na technologii cloud ke kontrole 
bezpečnosti libovolného souboru, k němuž chcete přistoupit. 
A náš poradce pro adresy URL přidává ke všem odkazům 
na webové stránky barevné značky, které ukazují stupeň 
nebezpečí daného odkazu i následujících stránek.

Rychlý a efektivní chod počítače 
Vychutnejte si práci na svém počítači a internet, aniž by vás 
zpomaloval bezpečnostní software. Malé a chytré aktualizace, 
inteligentní skenování probíhající v pozadí  a současně 
maximální výkon počítače.

Klíčové funkce produktu



Kaspersky 
Anti-Virus

Kaspersky  
Internet Security

Ochrana proti novým a dosud 
neznámým hrozbám v reálném čase • •
Prevence před automatickými 
exploity zajišťuje, že zranitelná 
místa neohrozí váš počítač Novinka!

• •

System Watcher monitoruje 
podezřelé aktivity aplikací a vrací 
škodlivé změny  

• •

Ochrana financí chrání data v průběhu 
finančních transakcí online  Novinka! •
Kontrola aplikací zabraňuje 
nebezpečným aplikacím v 
poškození vašeho systému

•

Firewall blokuje síťové a hackerské 
útoky •
Okamžité kontroly bezpečnosti vám 
poskytují informace o stavu a reputaci 
souborů a webových stránek  

• •

Bezpečné procházení blokuje 
nebezpečné weby • •
Virtuální klávesnice a Anti-Phishing 
zabraňují krádeži identity Vylepšeno! • •
Zabezpečená klávesnice chrání 
osobní data zadávaná na fyzické 
klávesnici Novinka!

•

Anti-Spam a Anti-Banner blokují 
nežádoucí obsah •
Pokročilá Rodičovská kontrola 
chrání vaše děti při aktivitách 
online Vylepšeno! 

•

Záchranný disk umožňuje vyléčení 
počítače napadeného škodlivým 
programem 

• •

Porovnejte a zvolte svůj produkt

Twitter.com/
Kaspersky

Facebook.com/
Kaspersky 

Youtube.com/
Kaspersky 

Kaspersky Lab ZAO, 10/1, 1st Volokolamsky Proezd, Moscow, 123060, Russian Federation  
info@kaspersky.com, www.kaspersky.cz 
© 2012 Kaspersky Lab ZAO. Všechna práva vyhrazena. Registrované ochranné známky a služby 
reprezentují práva příslušných vlastníků. Microsoft, Windows, Windows Vista a Internet Explorer 
jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v 
USA a/nebo dalších zemích. YouTube je ochrannou známkou společnosti Google, Inc.


