Informacje o produkcie

Utworzono 19-02-2020

McAfee Internet Security 1 rok, 1 komputer
Cena :
79,00 zł

39,84 zł (netto)
49,00 zł (brutto)
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Nr katalogowy : 07546
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji

Oprogramowanie zabezpieczające Cię w sieci z ochroną tożsamości dla każdego posiadanego urządzenia
Wędruj po ścieżkach Internetu bez ryzyka kradzieży Twoich danych.
Kompatybilne z każdym systemem operacyjnym

●

Bezpieczne płatności – Zarządzanie Twoimi finansami bez internetowego ryzyka

●

Ochrona przed kradzieżą danych – Koniec z martwieniem się o wykradzenie danych

●

Blokowanie reklam – Zapobieganie wyświetlaniu niechcianych okienek i banerów podczas przeglądania stron www

●

Menedżer haseł (1 użytkownik) – Łatwe zarządzanie wszystkimi nazwami użytkownika i hasłami dzięki zapisaniu ich w jednym bezpiecznym miejscu

●

Ochrona nieograniczonej liczby urządzeń – Bezpieczeństwo całej Twojej rodziny dzięki ochronie nieograniczonej liczby urządzeń

●

Poprawa szybkości działania urządzeń – Identyfikacja przyczyn powolnego działania i przywrócenie Twojemu urządzeniu optymalnej wydajności pracy

Internet Security chroni Twój cyfrowy świat
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●

Ochrona w trybie online
Surfowanie w Internecie w spokoju i bez obaw, dzięki zabezpieczeniom McAfee do ochrony tożsamości, przeciwdziałania oszustwom i phishingowi.
Tarcza obronna Twojej sieci Wi-Fi
Produkty McAfee zabezpieczają sieć Wi-Fi przed niepożądanym dostępem w domu i w pracy.
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Ochrona urządzeń
Wiele urządzeń chronionych na rozmaitych platformach pozwoli Ci pewnie i bezpiecznie korzystać z Internetu.

Ochrona Twoich bliskich
Blokada dostępu do szkodliwych treści chroni dzieci, rodzinę i przyjaciół, zapewniając im bezpieczeństwo online.
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Zaawansowane zabezpieczenia bankowości online

Usługa szyfrowania danych, która aktywuje się zawsze, gdy korzystasz z bankowości przez Internet. Zwiększone bezpieczeństwo, dzięki tworzeniu i zapamiętywaniu 255-znakowych haseł
Wzmocniona ochrona bankowości za pomocą skutecznego filtra anty-phishingowego.

24-godzinna ochrona przed kradzieżą danych

Bezpieczny dostęp do Twoich danych za pomocą dowolnego z urządzeń i z każdego miejsca na świecie. Bezpieczne cyfrowe “sejfy” przechowują osobiste pliki w formie zablokowanej i zaszyfrowanej, aby
zapobiec ich kradzieży. Zdalna blokada lub usunięcie wszystkich danych osobowych z urządzenia w przypadku jego kradzieży.
Uhonorowany nagrodami antywirus z prostotą obsługi
Nasze oprogramowanie otrzymało ocenę 6/6 za swoją użyteczność w teście programów antywirusowych AV 2016.
Proste Zarządzanie Bezpieczeństwem
Nasza łatwa w obsłudze konsola umożliwi Ci kontrolowanie stopnia zabezpieczeń Twoich urządzeń.
Automatyczne aktualizacje
Najnowsze definicje zagrożeń utrzymują Twoje zabezpieczenia w pełnej gotowości.
Natychmiastowy dostęp
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