
Prémiová ochrana pre PC,
počítače Mac a mobilné zariadenia

JE VÁŠ DIGITÁLNY ŽIVOT V „DIGITÁLNOM NEBEZPEČÍ“?
Pretože veľkú časť svojho života strávite on-line – na rôznych počítačoch, tabletoch 
a telefónoch – my robíme stále viac pre to, aby sme vás ochránili pred vírusmi, špehovaním 
a podvodníkmi. 

ZASTAVÍ ÚTOKY, POČÍTAČOVÝCH ZLOČINCOV A ĎALŠIE 
Všetci sa potrebujeme chrániť pred digitálnym nebezpečenstvom 
– preto vám náš oceňovaný bezpečnostný program pomáha 
chrániť sa pred vírusmi a útokmi, blokuje bannery* a nevyžiadanú 
poštu a varuje vás pred nebezpečnými webmi. 

ZABEZPEČÍ VIAC ZARIADENÍ – S JEDINOU LICENCIOU
Každé zariadenie, ktoré používate, môže ohroziť vašu bezpečnosť. 
Preto pomáhame chrániť vaše PC, počítač Mac i zariadenia so 
systémom Android. Navyše môžete uzamknúť, vymazať a vyhľadať 
stratené telefóny a tablety so systémom Android.  

CHRÁNI PROTI PHISHINGU, ŠPEHOVANIU A SLEDOVANIU
Nedovoľte, aby vám niekto ukradol dôverné informácie. 
Pomáhame vám chrániť osobné údaje, brániť sledovaniu vašich 
on-line aktivít** a blokovať neoprávnené použitie webovej 
kamery**. A naviac chránime vaše dáta vo verejných sieťach*.

LEPŠIE ZABEZPEČENIE ON-LINE NAKUPOVANIA 
A BANKOVNÍCTVA
Podvodníci nikdy nespia, a preto vám produkt Safe Money pomáha 
chrániť vaše peniaze a údaje o účte, aby vám ich počítačoví zločinci 
neukradli.**

POMÁHA CHRÁNIŤ VAŠE DETI PRED DIGITÁLNYM 
NEBEZPEČÍM
Rizík na internete existuje mnoho, a preto naša Rodičovská kontrola 
obsahuje funkcie, ktoré vám pomôžu ochrániť vaše deti pred on-
line nebezpečenstvom, blokovať nevhodné weby a strážiť správy 
v sociálnych sieťach.**

UMOŽŇUJE DOSIAHNUŤ PLNÝ VÝKON ZARIADENÍ
Zabezpečenie by vás nemalo obmedzovať. Naše ochranné 
technológie pracujú „v zákulisí“ a preto so svojimi počítačmi 
a mobilnými zariadeniami neostanete vo svojom rušnom živote 
pozadu. 

ZJEDNODUŠUJE ZABEZPEČENIE – VĎAKA 
JEDNODUCHÉMU ON-LINE OVLÁDÁNIU 
Nikto nechce strácať čas zvládaním zložitých bezpečnostných 
programov. Preto vám zriadime bezplatný používateľský účet My 
Kaspersky, ktorý uľahčuje správu zabezpečenia odkiaľkoľvek, kde 
môžete byť on-line.

Hlavné funkcie

Spravujte svoj softvér
Aplikácia Software Updater* skenuje softvér 
vo vašom počítači a inštaluje jeho najnovšie 
aktualizácie. Produkt Software Cleaner* hľadá 
aplikácie, toolbary, advér a ďalší softvér, ktorý 
môže ovplyvniť výkon počítača – a umožňuje 
vám rozhodnúť, či ho chcete odstrániť. 
Produkt Installation Assistant* pomáha 
blokovať inštalačné okná, ktoré sa pokúšajú 
inštalovať softvér alebo robiť zmeny vo vašom 
prehliadači. 

Zabezpečte svoju komunikáciu
Keď budete používať verejné siete, bude 
produkt Secure Connection* šifrovať všetky 
odoslané a prijaté dáta. Aj keby dáta niekto 
zachytil, nie je možné ich prečítať. Keď 
budete používať Wi-Fi, produkt Wi-Fi Security 
Notification* kontroluje používané pripojenie 
a hľadá zraniteľné miesta, varuje vás pred 
rizikami a zobrazuje rady k úprave nastavení 
zabezpečenia. 

Blokujte nebezpečné správanie
Program System Watcher* hľadá škodlivé 
správanie a pomáha vrátiť účinky napadnutia 
– program Anti-Blocker* následne pomáha 
predchádzať tomu, aby vydieračské programy 
zašifrovali vaše dáta. 

Chráňte svoje súkromie
Produkt Private Browsing** bráni sledovaniu 
vašich návykov pri surfovaní na webe a blokuje 
zachytávanie vašich osobných údajov. 
Ochrana proti phishingu – pre PC a Mac 
a zariadenia so systémom Android – pomáha 
brániť podvodným webom, aby zachytávali 
vaše osobné údaje a ukradli vám identitu 
a peniaze. Produkt Webcam Protection** 
bráni neoprávnenému vzdialenému prístupu 
k vašej webovej kamere. Takže ju nikto 
nebude môcť využiť k tomu, aby vás špehoval. 
Program Anti-Banner* blokuje webové 
reklamy a bannery, aby ste moli využívať iba 
to, čo skutočne chcete

 

*K dispozícii iba pre PC.
**K dispozícii iba pre PC a Mac.
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Čo ak zákazník o spoločnosti Kaspersky Lab nikdy 
nepočul? 
Softvér spoločnosti Kaspersky Lab je najviac testovaným 
a najoceňovanejším bezpečnostným softvérom na svete. Už takmer 
20 rokov je spoločnosť Kaspersky Lab uznávaným expertom v boji 
proti malvéru a počítačovému zločinu. Iba v roku 2015 sa naše 
produkty zúčastnili 94 nezávislých testov a hodnotení, v ktorých získali 
60 prvých miest a 77 umiestnení v top 3. Každý rok sa počet prvých 
miest zvyšuje, čo dokazuje naše zameranie na sústavné zlepšovanie 
a zdokonaľovanie našich produktov. To je iba niekoľko dôvodov, prečo 
si 400 miliónov užívateľov v 200 krajinách vybralo produkty Kaspersky 
Lab, aby chránili ich podniky pred počítačovými hrozbami. 

Čo ak zákazník povie, že je spokojný s niektorým 
bezplatným produktom?
Väčšina bezplatného softvéru má zákazníkov prinútiť k dokúpeniu 
ďalších funkcií – a obvykle obsahuje obťažujúce reklamy, ktoré je 
možné vypnúť až po zaplatení. A ako je možné očakávať od produktu, 
ktorý dostanete zadarmo, obsahuje bezplatný softvér obvykle iba 
základné nástroje: žiadnu kvalitnú ochranu proti rýchlo rastúcemu 
počtu hrozieb, ako je ransomware, žiadnu ochranu súkromia alebo 
špecializované zabezpečenie finančných údajov...A keď sa niečo 
pokazí, neponúka žiadnu podporu.
Po zakúpení ročnej licencie by mali zákazníci očakávať:
•   Výkonné technológie zabezpečenia s cloudovou ochranou 

v reálnom čase
•   BEZPLATNÉ automatické aktualizácie, ktoré vás ochránia pred 

každodennými internetovými hrozbami
•   BEZPLATNÉ upgrady na najnovšie verzie s rozšírenými funkciami 

optimalizovanými na výkon
•   BEZPLATNÝ a jednoduchý prístup k technickej podpore

Čo ak si zákazník myslí, že nepotrebuje ochranu pre 
všetky zariadenia?
Kedysi to možno platilo, ale počítačoví zločinci sa vyvíjajú. Internetové 
zabezpečenie našťastie tiež. Vo svete stále zložitejších internetových 
hrozieb, ktoré číhajú všade, potrebujú ľudia istotu, že môžu bezpečne 
komunikovať, baviť sa a robiť si svoju prácu – či už na PC, počítači Mac 
alebo mobilnom zariadení. 

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

PRE VŠETKY ZARIADENIA

•   Pripojenie k internetu

•   Technológia Webcam Protection 
funguje iba na PC a počítači 
Mac. Táto funkcia je dostupná 
s mnohými kompatibilnými 
webovými kamerami. Úplný 
zoznam kompatibilných zariadení 
nájdete na webe www.support.
kaspersky.com

•   Minimálne rozlíšenie obrazovky: 
1024 x 600 (pre tablety so 
systémom Windows), 320 x 
480 (zariadenia so systémom 
Android™)

POČÍTAČE A NOTEBOOKY SO 
SYSTÉMOM WINDOWS:

•   800 MB miesta na disku

•   Internet Explorer 9 alebo novší

•   NET Framework 4 alebo novší

•   Windows 101 / 8.12 / 82 / Windows 
7 a Vista® SP1 alebo novší3

•   Windows XP Home / Professional 
(32biový) SP3 alebo novší/ 
Professional (64bitový3) SP2 alebo 
novší4

Procesor: 1 GHz alebo rýchlejší
Pamäť (RAM): 1 GB (32bitový systém) 
alebo 2 GB (64bitový systém)

TABLETY SO SYSTÉMOM 
WINDOWS (SYSTÉM 
S PROCESOROM INTEL®)

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

POČÍTAČE A NOTEBOOKY MAC:

•   770 MB voľného miesta na disku
•   Pamäť (RAM): 1 GB
•   OS X 10.9–10.11

SMARTPHÓNY A TABLETY:

•  Android 4.0 alebo novší

•  iOS® 8.0 alebo novší5

•  Windows Phone® 85

Úplné podrobnosti o systémových 
požiadavkách sú k dispozícii na 
webe www.kaspersky.cz. 

1  Ak používate systém Windows 
10, môžu byť funkcie produktu 
aktuálne obmedzené a čiastočne 
nedostupné. K zabezpečeniu 
ďalšej kompatibility so systémom  
Windows 10 si stiahnite 
a nainštalujte všetky dostupné 
opravy pro svoj bezpečnostný 
softvér Kaspersky Lab. Produkt 
nie je určený pre zariadenia so 
systémom Windows 10 Mobile/
Education/IoT Core.

2  Produkt nie je určený pre systém 
Windows RT.

3  Niektoré funkcie produktu 
nemusia pracovať v 64bitových 
operačných systémoch.

4  Ak používate systém Windows 
XP v súborovom systéme FAT 
32, nie je inštalácia produktu 
podporovaná. 

5  Pro tieto platformy je k dispozícii 
iba Kaspersky Safe Browser.
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VRSTVY OCHRANY Kaspersky 
Anti-Virus

Kaspersky  
Internet Security

Kaspersky  
Total Security

BEZPEČNOSŤ
Oceňovaná ochrana

VÝKON
Optimalizovaný pre maximálnu účinnosť

JEDNODUCHOSŤ
Zabezpečenie s jednoduchou správou

PC, MAC A MOBILNÉ ZARIADENIA
Jeden produkt je všetko, čo potrebujete

SÚKROMIE
Ochrana identity a ďalšie funkcie

PENIAZE
Zabezpečenie on-line bankovníctva a nákupov

RODIČOVSKÁ KONTROLA
Ochrana detí na počítačoch PC a Mac

BEZPEČNOSŤ DETÍ 
Pomáha deťom užívať si digitálny svet na počítačoch PC, Mac 
a mobilných zariadeniach

HESLÁ
Bezpečné úložisko a ľahký prístup

OCHRANA SÚBOROV
Šifrovanie a zálohovanie fotiek, hudby a spomienok


