Hotmedia Paweł Paluch
41-800 Zabrze, ul. Franklina Roosevelta 118
tel. +48 501 458 118
e-mail: info@stopwirusom.pl
NIP: 648-225-58-58

Dane aktualne na dzień: 05-12-2022 15:56

Link do produktu: https://www.stopwirusom.pl/eset-internet-security-kontynuacja-p-380.html

ESET Internet Security kontynuacja
Cena brutto

106,00 zł

Cena netto

86,18 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Eset

Typ licencji

Kontynuacja

Wersja

ESD (elektroniczna)

Wysyłka

0 zł (elektroniczna)

Opis produktu
To wszechstronna ochrona dla domowego komputera. Bezpiecznie korzystaj z Internetu, korzystaj bez obaw z
bankowości elektronicznej i chroń swoją prywatność dzięki rozwiązaniom firmy ESET.

Bezpieczniejsze zakupy i przelewy w Internecie
ESET Internet Security automatycznie chroni Cię podczas korzystania z bankowości internetowej. Dzięki specjalnie
zabezpieczonej przeglądarce, możesz bezpiecznie realizować przelewy online i korzystać z e-portfeli.

Legendarna technologia antywirusowa
Chroń swój komputer przed wszystkimi rodzajami złośliwego oprogramowania dzięki technologii ESET, której zaufało ponad
110 milionów użytkowników na całym świecie, w tym ponad 5 milionów Polaków.

Chroń swoją prywatność
Powstrzymaj hakerów przed kradzieżą Twoich loginów i haseł. Bezpiecznie korzystaj z bankowości internetowej. Chroń swoje
dzieci przed niebezpiecznymi treściami z sieci.

Anti-Theft
Zabezpiecz swój komputer na wypadek kradzieży lub zgubienia. W razie utraty zlokalizuj utracone urządzenie na mapie i
zidentyfikuj nowego „właściciela” za pośrednictwem kamery wbudowanej w laptop.

Niezauważalne działanie
ESET Internet Security działa niezauważalnie dla Ciebie i Twojego komputera, pozostawiając wolne zasoby dla innych
programów. Dzięki zastosowaniu trybu oszczędzania baterii dłużej przeglądaj strony internetowe na swoim laptopie. Ciesz się
ulubioną grą lub filmem bez zakłóceń za sprawą Trybu gier.

Zainstaluj i zapomnij
W prosty sposób zainstaluj program na swoim urządzeniu. Następnie skonfiguruj według własnych wymagań i potrzeb za
pomocą ponad 150 szczegółowych ustawień.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Ilość stanowisk: 1 stanowisko , 3 stanowiska , 5 stanowisk , 9 stanowisk
Okres licencji: 1 rok , 2 lata , 3 lata

Zarządzaj ochroną z ESET HOME

ESET HOME to serwis
internetowy i aplikacja mobilna dla urządzeń z systemami Android oraz iOS, która zapewnia kompleksowy
nadzór nad produktami ESET na Twoich urządzeniach. Serwis został zaprojektowany w taki sposób, abyś miał do
niego dostęp zawsze i wszędzie. Otrzymuj ważne powiadomienia o zabezpieczeniach i posiadanych licencjach
ESET oraz sprawdzaj stan ochronny swoich urządzeń w każdej chwili. Zainstaluj zabezpieczenia dla nowych
urządzeń bez wpisywania klucza licencyjnego. Aktualizuj i przedłużaj swoje licencje. Dzięki ESET HOME możesz
również udostępniać posiadane licencje swoim bliskim, lokalizować urządzenia mobilne, korzystać z opcji
kontroli rodzicielskiej czy zarządzać swoimi hasłami. Wszystko to i jeszcze więcej jest teraz dostępne dla Ciebie
w ESET HOME.

Urządzenia
Podłącz urządzenia z systemem Windows i Android do swojego konta ESET HOME za pomocą kodu QR (urządzenia z
systemem Windows także zdalnie) i sprawdzaj ich stan ochrony w dowolnym momencie. Pobierz i zainstaluj zabezpieczenia
dla swoich nowych urządzeń i zapewnij im natychmiastową ochronę przed zagrożeniami.

Licencje
Dodawaj, zarządzaj i udostępniaj posiadane licencje ESET rodzinie i bliskim. Aktualizuj i przedłużaj je w razie potrzeby, a także
kontroluj w dowolnym momencie kto korzysta z Twojej licencji.

Powiadomienia
Powiadomienia o zabezpieczonych urządzeniach, posiadanych licencjach i kontach są dostępne zarówno w portalu ESET
HOME, jak i aplikacji mobilnej. Oprócz informacji na temat licencji ESET i stanu ochrony, dostępne są również szczegółowe
informacje na temat zdarzeń w produktach ESET (tylko dla urządzeń z systemem Windows i Android).
Utwórz konto | Zaloguj się
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