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Link do produktu: https://www.cybersklep.vip/g-data-is-1pc-1rok-akcesoria-certyfikat-pl-p-122.html

G-Data IS 1PC 1Rok Akcesoria
+ Certyfikat PL
Cena brutto

14,90 zł

Cena netto

12,11 zł

Cena poprzednia

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

090003

Opis produktu
Typ licencji: Cyfrowa ESD + Certyfikat
Liczba stanowisk - 1PC
Wersja językowa - Polska
Stan obecny: Nowy z polskiej dystrybucji
Licencja: 1 Rok
Wymagania: Windows 10/8.x/7/Vista(od SP2)/ XP(od SP3): 2GB RAM (32/64-bit)
WAŻNE: Ten produkt w specjalnej cenie można kupić tylko przy zakupie innych produktów w dziale Akcesoria.
Otrzymacie Państwo:
1. Klucz produktu w formie skanu certyfikatu
2. Fakturę Vat jako dowód zakupu
3. Certyfikat autentyczności, poświadczenie legalności produktu w PDF
4. Linki do pobrania programu w wersji 32bit i 64bit
5. Pełne wsparcie polskiego Producenta
G DATA Internet Security to wszechstronna ochrona przed wirusami i hakerami z niezawodnym firewallem. Program czuwa u
Twego boku dla pełnego bezpieczeństwa Twojego komputera i danych. Nasze oprogramowanie zapewnia najlepszą ochronę
przed wirusami i trojanami oraz chroni Cię przed atakami hakerów wykorzystując potężną zaporę sieciową. To właśnie jest
bezpieczeństwo Made in Germany. WSZECHSTRONNA OCHRONA DLA TWOJEGO KOMPUTERA
Kompleksowa ochrona przed
zaufaj antywirusom z
zagrożeniami
najlepszą wykrywalnością na
rynku wykorzystującym dwie
niezależne technologie
detekcji
Kontrola zachowania plików i
skorzystaj z proaktywnej
programów
ochrony bazującej na
chmurze dla odparcia nawet
nieznanych zagrożeń. Teraz z
bezobsługowym autopilotem
dla bezproblemowej zabawy i
pracy.
NOWOŚĆ AntiRansomware
ochrona przed wirusami
szyfrującymi pliki i
cyberprzestępcami.
Błyskawiczna ochrona poczty
skanuj nawet zaszyfrowane
email
wiadomości email już w
momencie ich odbierania.
Eliminacja luk bezpieczeństwa
odpowiednio zabezpiecz swój
komputer przed możliwością
wykorzystania luk w
zainstalowanym
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Ochrona bankowości i
zakupów online

Ochrona przed
zmanipulowanymi
urządzeniami USB

Indywidualne zarządzanie
aktualizacjami

Polskojęzyczna pomoc
techniczna

Firewall chroniący przed
hakerami
Antispam

Kontrola rodzicielska

NOWOŚĆ Cloud Backup
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oprogramowaniu z Exploit
Protection.
technologia BankGuard oraz
w pełni konfigurowalny moduł
Keylogger Protection ochroni
Cię przed nadużyciami i
wyłudzaniem danych
dostępowych.
G DATA USB KEYBOARD GUAR
D zapewnia ochronę przed
napędami USB udającymi
inne urządzenia np.
klawiatury.
dzięki możliwości zmiany
ustawień aktualizacji
unikniesz dodatkowych
kosztów związanych z
wykorzystaniem mobilnych
połączeń
internetowych UMTS/ LTE.
profesjonalny dział wsparcia
G DATA służy pomocą w
przypadku wszelkich
niespodziewanych problemów
technicznych.
monitoruje cały ruch sieciowy
urządzenia.
pozbądź się uciążliwego
spamu oraz bez obaw
korzystaj z przeskanowanej
antywirusem skrzynki
odbiorczej.
bądź pewien, że najmłodsi
członkowie Twojej rodziny nie
posiadają dostępu do
nieodpowiednich stron
internetowych.
automatyczne kopie
zapasowe Twoich danych w
chmurze

