Lepší ochrana vašeho online
života v digitálním světě.

Norton™
AntiVirus Plus
Ochrana v reálném čase
pro 1 PC nebo Mac®

Ochrana v reálném čase před ransomwarem, viry,
spywarem, phishingem a dalšími online hrozbami.
Zálohování počítače PC do cloudu 1,2
Optimalizace oznámení pro počítače PC

Norton™ 360
Standard

Norton™ 360
Deluxe

Norton™ 360
for Gamers

Norton™ 360
Deluxe

Norton™ 360
Premium

Ochrana v reálném čase Ochrana v reálném čase Ochrana v reálném čase Ochrana v reálném čase Ochrana v reálném čase
pro 1 PC nebo Mac®
pro 3 zařízení (PC, Mac® pro 3 zařízení (PC, Mac® pro 5 zařízení (PC, Mac® pro 10 zařízení (PC, Mac®
nebo mobilní zařízení
nebo mobilní zařízení)
nebo mobilní zařízení)
nebo mobilní zařízení)
nebo mobilní zařízení)
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10 GB

25 GB

50 GB

50 GB

75 GB
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Detekce režimu celé obrazovky
Inteligentní brána ﬁrewall pro počítač PC













Správce hesel





















1 zařízení

až 3 zařízení

až 3 zařízení

až 5 zařízení

až 10 zařízení

SafeCam pro počítače PC1











Ochrana před cryptojackingem a podvodnou
technickou podporou











Rodičovská kontrola
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Secure VPN

Více vrstev ochrany pro vaše zařízení a osobní
údaje online – vše v rámci jediného řešení
ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ

Ochrana v reálném čase pro 10 zařízení (počítače PC, počítače Mac® nebo mobilní zařízení) před
ransomwarem, viry, spywarem, phishingem a dalšími online hrozbami.

S PRÁVCE HESEL

Nástroje, které snadno generují, ukládají a s
 pravují hesla, informace o platebních kartách a další
online přihlašovací údaje – bezpečněji.

INTELIGENTNÍ BRÁNA FIREWALL PRO POČÍTAČ PC

Sleduje komunikaci mezi počítačem a ostatními počítači a blokuje neoprávněný provoz.

ZÁLOHOVÁNÍ POČÍTAČE PC DO CLOUDU 1, 2

Ukládejte důležité soubory a dokumenty jako preventivní opatření proti ztrátě dat kvůli selhání
pevného disku, krádeži zařízení, nebo dokonce kvůli ransomwaru.

RODIČOVSKÁ KONTROLA 3

Rodičovské nástroje, které dětem pomohou bezpečněji objevovat svět internetu.

SECURE VPN

Přistupujte k oblíbeným aplikacím a webům p
 rostřednictvím sítě Wi-Fi doma nebo na cestách se
zárukou šifrování na bankovní úrovni. (Aplikace Secure VPN není dostupná ve všech z emích –
zkontrolujte místní právní předpisy.)

SAFECAM PRO POČÍTAČE PC 1

Okamžitě vás upozorní na jakýkoli pokus o přístup k webové kameře a pomůže vám neoprávněný
přístup zablokovat.

Norton™ 360 podporuje počítače PC se systémem Windows™, počítače Mac® a zařízení se systémy
Android™ a iOS.
Na některých platformách a zařízeních nejsou k dispozici všechny funkce. Informace o požadavcích na systém
naleznete na norton.com/ns_sysreq.
1

 unkce Zálohování do cloudu Norton a Norton SafeCam jsou k dispozici pouze v systému Windows (s
F
výjimkou Windows 10 v režimu S a systému Windows s ARM procesory).

2

Vyžaduje, aby mělo vaše zařízení internetový/datový tarif a bylo zapnuté.

3

 unkce rodičovské kontroly nejsou podporovány v počítačích Mac nebo v počítačích se systémem
F
Windows v režimu S.
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