
Prémiová ochrana pro PC,
počítače Mac i mobilní zařízení

JE VÁŠ DIGITÁLNÍ ŽIVOT V „DIGITÁLNÍM NEBEZPEČÍ“?
Jelikož velkou část života trávíte on-line – na různých počítačích, tabletech a telefonech 
– my děláme stále více pro to, abychom vás ochránili před viry, útoky, špehováním 
a podvodníky.

ZASTAVÍ ÚTOKY, POČÍTAČOVÉ ZLOČINCE A DALŠÍ 
Všichni se potřebujeme chránit před digitálním nebezpečím 
– proto vám náš oceňovaný bezpečnostní program pomáhá 
chránit se před viry a útoky, blokuje bannery* a nevyžádanou 
poštu a varuje vás před nebezpečnými weby.

ZABEZPEČÍ VÍCE ZAŘÍZENÍ – S JEDINOU LICENCÍ 
Každé zařízení, které používáte, může ohrozit vaši bezpečnost. 
Proto vám pomáháme chránit počítače PC, Mac i zařízení 
se systémem Android – navíc můžete uzamknout, smazat 
a vyhledat ztracené telefony a tablety se systémem Android.

CHRÁNÍ PROTI PHISHINGU, ŠPEHOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ 
Nedovolte, aby vám někdo ukradl důvěrné informace. 
Pomáháme vám chránit osobní údaje, bránit sledování vašich 
aktivit on-line** a blokovat neoprávněné použití webové 
kamery** – a navíc chráníme vaše data ve veřejných sítích*.

LEPŠÍ ZABEZPEČENÍ ON-LINE NAKUPOVÁNÍ A BANKOVNICTVÍ 
Podvodníci nikdy nespí, a proto vám produkt Safe Money 
pomáhá chránit vaše peníze a údaje o účtu, aby vám je 
počítačoví zločinci neukradli.**

POMÁHÁ CHRÁNIT VAŠE DĚTI PŘED DIGITÁLNÍM 
NEBEZPEČÍM 
Rizik na internetu existuje mnoho, a proto naše Rodičovská 
kontrola obsahuje funkce, které vám pomohou ochránit vaše 
děti před online nebezpečím, blokovat nevhodné weby a hlídat 
zprávy v sociálních sítích.**

UMOŽŇUJE DOSÁHNOUT PLNÝ VÝKON ZAŘÍZENÍ 
Zabezpečení by vás nemělo omezovat. Naše ochranné 
technologie pracují „v zákulisí“ – a proto se svými počítači 
a mobilními zařízeními nezůstanete ve svém rušném životě 
pozadu.

ZJEDNODUŠUJE ZABEZPEČENÍ – DÍKY SNADNÉMU 
OVLÁDÁNÍ ON-LINE  
Nikdo nechce ztrácet čas zvládáním složitých bezpečnostních 
programů. Proto vám zřídíme bezplatný uživatelský účet My 
Kaspersky, který usnadňuje správu zabezpečení odkudkoli, kde 
můžete být on-line.

Hlavní funkce

Spravujte svůj software
Aplikace Software Updater* skenuje 
software ve vašem počítači a instaluje 
nejnovější aktualizace vašeho softwaru. 
Produkt Software Cleaner* hledá aplikace, 
toolbary, adware a další software, který může 
ovlivnit výkon počítače – a umožňuje vám 
rozhodnout, zda ho chcete odstranit. Produkt 
Installation Assistant* pomáhá blokovat 
instalační okna, která se pokoušejí instalovat 
software nebo provádět změny ve vašem 
počítači.

Zabezpečte svou komunikaci
Pokud používáte veřejné sítě, bude produkt 
Secure Connection* šifrovat všechna 
odesílaná a přijímaná data. I když data někdo 
zachytí, nelze je přečíst. Když používáte Wi-Fi, 
produkt Wi-Fi Security Notification* kontroluje 
používané připojení – a hledá zranitelná místa, 
varuje vás před riziky a zobrazuje rady k úpravě 
nastavení zabezpečení.

Blokujte nebezpečné chování
Program System Watcher* hledá škodlivé 
chování a pomáhá vrátit účinky napadení 
– program Anti-Blocker* pak pomáhá 
předcházet tomu, aby vyděračské programy 
zašifrovali vaše data.

Chraňte své soukromí
Produkt Private Browsing** zabraňuje 
sledování vašich návyků při surfovaní na 
webu a blokuje zachycování vašich osobních 
údajů. Ochrana proti phishingu – pro PC, Mac 
a zařízení se systémem Android – pomáhá 
bránit podvodným webům, aby zachycovaly 
vaše osobní údaje a ukradly vaši identitu 
a peníze. Produkt Webcam Protection** 
zabraňuje neoprávněnému vzdálenému 
přístup k vaší webové kameře – takže ji nikdo 
nebude moci využít k tomu, aby vás špehoval. 
Program Anti-Banner* blokuje webové 
reklamy a bannery – abyste mohli využívat jen 
to, co opravdu chcete.

 

*K dispozici pouze pro PC.
**K dispozici pouze pro počítače PC a Mac.
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Co když zákazník o společnosti Kaspersky Lab nikdy 
neslyšel? 
Software společnosti Kaspersky Lab je nejvíce testovaným 
a nejoceňovanějším bezpečnostním softwarem na světě. Už téměř 
20 let je společnost Kaspersky Lab uznávaným expertem v boji proti 
malwaru a počítačovému zločinu. Jen v roce 2015 se naše produkty 
účastnily 94 nezávislých testů a hodnocení, ve kterých získaly 60 prvních 
míst a 77 umístění mezi nejlepšími třemi. Každý rok se počet prvních 
míst zvyšuje, což prokazuje naše zaměření na soustavné zlepšování 
a zdokonalování našich produktů. To je pouze několik důvodů, proč si 
400 milionů uživatelů ve 200 zemích vybralo produkty Kaspersky Lab, 
aby chránily jejich podniky před počítačovými hrozbami.

Co když zákazník řekne, že je spokojený s některým 
bezplatným produktem?
Většina bezplatného softwaru má zákazníky přimět k dokoupení dalších 
funkcí – a obvykle obsahuje obtěžující reklamy, které lze vypnout jen 
po zaplacení. A jak lze očekávat od produktu, který dostanete zadarmo, 
obsahuje bezplatný bezpečnostní software obvykle jen základní 
nástroje: žádnou kvalitní ochranu proti rychle rostoucímu počtu hrozeb, 
jako je ransomware, žádnou ochranu soukromí nebo specializované 
zabezpečení finančních transakcí, žádnou ochranu osobních údajů… 
A když se něco pokazí, nenabízí žádnou podporu. Po zakoupení roční 
licence mohou zákazníci očekávat:
•   Výkonné technologie zabezpečení s cloudovou ochranou v reálném 

čase
•   BEZPLATNÉ automatické aktualizace, které vás ochrání před 

každodenními internetovými hrozbami
•   BEZPLATNÉ upgrady na nejnovější verze s rozšířenými funkcemi 

optimalizovanými na výkon
•   BEZPLATNÝ a snadný přístup k technické podpoře

Co když si zákazník myslí, že nepotřebuje ochranu 
pro všechna zařízení?
Kdysi to možná platilo, ale počítačoví zločinci se vyvíjejí. Internetové 
zabezpečení naštěstí také. Ve světě stále složitějších internetových 
hrozeb, které číhají všude, lidé potřebují jistotu, že mohou bezpečně 
komunikovat, bavit se a dělat svou práci – ať už na počítači PC, Mac, 
nebo mobilním zařízení.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

PRO VŠECHNA ZAŘÍZENÍ

•   Připojení k internetu

•   Technologie Webcam Protection 
funguje pouze na počítačích PC 
a Mac. Tato funkce je dostupná 
u mnoha kompatibilních 
webových kamer. Úplný seznam 
kompatibilních zařízení najdete 
na webu www.support.kaspersky.
com

•   Minimální rozlišení obrazovky: 
1024 x 600 (pro tablety se 
systémem Windows), 320 x 480 
(zařízení se systémem Android™)

POČÍTAČE A NOTEBOOKY SE 
SYSTÉMEM WINDOWS:

•   800 MB místa na disku

•   Internet Explorer 9 nebo novější

•   NET Framework 4 nebo novější

•    Windows 101 / 8.12 / 82 / Windows 
7 a Vista® SP1 nebo novější3

•    Windows XP Home / Professional 
(32biový) SP3 nebo novější/ 
Professional (64bitový3) SP2 nebo 
novější4

Procesor: 1 GHz nebo rychlejší
Paměť (RAM): 1 GB (32bitový systém) 
nebo 2 GB (64bitový systém)

TABLETY SE SYSTÉMEM WINDOWS  
(SYSTÉM S PROCESOREM INTEL2)

•   Windows 101, 3 / 82 a 8.12 / 
Pro (64bitový3) 

POČÍTAČE A NOTEBOOKY MAC:

•   770 MB volného místa na disku
•   Paměť (RAM): 1 BG
•   OS X 10.9–10.11

SMARTPHONY A TABLETY:

•  Android 4.0 nebo novější
•  iOS® 8.0 nebo novější5

•  Windows Phone® 85

Úplné podrobnosti o systémových 
požadavcích jsou k dispozici na 
webu www.kaspersky.cz 

1  Pokud používáte systém Windows 
10, mohou být funkce produktu 
aktuálně omezeny a částečně 
nedostupné. K zajištění další 
kompatibility se systémem 
Windows 10 si stáhněte 
a nainstalujte všechny dostupné 
opravy pro svůj bezpečnostní 
software Kaspersky Lab. Produkt 
není určen pro zařízení se 
systémem Windows 10 Mobile/
Education/IoT Core.

2 Produkt není určen pro systém 
Windows RT.

3 Některé funkce produktu nemusí 
pracovat v 64bitových operačních 
systémech.

4 Pokud používáte systém Windows 
XP v souborovém systému FAT 
32, není instalace produktu 
podporována.

5 Pro tyto platformy je k dispozici 
pouze Kaspersky Safe Browser.
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VRSTVY OCHRANY Kaspersky 
Anti-Virus

Kaspersky  
Internet Security

Kaspersky  
Total Security

BEZPEČNOST
Oceňovaná ochrana

VÝKON
Optimalizován pro maximální účinnost

JEDNODUCHOST
Zabezpečení se snadnou správou

PC, MAC A MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ
Jeden produkt je vše, co potřebujete

SOUKROMÍ
Ochrana identity a další funkce

PENÍZE
Zabezpečení online bankovnictví a nákupů

RODIČOVSKÁ KONTROLA
Ochrana dětí na počítačích PC a Mac

BEZPEČNOSTI DĚTÍ 
Pomáhá dětem užívat si digitální svět na počítačích PC, Mac 
a mobilních zařízeních

HESLA
Bezpečná úložiště a snadný přístup

OCHRANA SOUBORŮ
Šifrování a zálohování fotek, hudby a vzpomínek


