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Kaspersky Internet Security - 1
stanowisko - 1 rok - kontynuacja
Cena brutto

75,87 zł

Cena netto

61,68 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

KL1941PCAFR

Producent

Kaspersky

Ilość stanowisk

1 stanowisko

Okres licencji

1 rok

Typ licencji

Kontynuacja

Wersja

ESD (elektroniczna)

Wysyłka

0 zł - (elektroniczna)

Opis produktu
Najlepsza ochrona antywirusowa typu Internet Security
Bądź bezpieczny – cokolwiek robisz w pracy i w domu
Gdy korzystasz z internetu na swoim komputerze PC, Mac czy urządzeniu z systemem Android, nasza zaawansowana ochrona
blokuje szkodliwe programy, szpiegowanie przez kamerę sieciową, oszustwa finansowe itp. – wszystko przy użyciu jednej
licencji.
Blokuje wirusy, kryptolokery, ataki itp.
Blokuje internetowe narzędzia gromadzące Twoje dane*
Wykrywa oprogramowanie szpiegowskie na urządzeniu Android
Chroni płatności, korzystając z szyfrowania na poziomie bankowym*
Blokuje nieautoryzowany dostęp do kamery internetowej*
Szyfruje dane wysyłane i obierane online – VPN**
* Tylko na komputerach PC i Mac
** Usługa VPN chroni maks. 200 MB danych dziennie na każdym urządzeniu

Wymagania systemowe
Dla wszystkich urządzeń
Wymagane połączenie z internetem – do aktywacji produktu i otrzymywania aktualizacji oraz uzyskiwania dostępu do
niektórych funkcji
Technologia ochrony kamery internetowej działa wyłącznie na komputerach z PC oraz Mac. Lista kompatybilnych
urządzeń jest dostępna na stronie: support.kaspersky.com/pl/

Komputery stacjonarne i laptopy z systemem Windows®
1500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
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Microsoft® Internet Explorer® 10 lub nowszy
Microsoft .NET Framework 4 lub nowszy
Microsoft Windows 101 Home / Pro / Enterprise2,3
Microsoft Windows 8 oraz 8.1 / Pro / Enterprise / 8.1 update2
Microsoft Windows 7 Starter / Home Basic oraz Premium / Professional / Ultimate — SP1 lub nowszy2
Procesor: 1 GHz lub szybszy
Pamięć (RAM): 1 GB (dla systemów 32-bitowych) lub 2 GB (dla systemów 64-bitowych)

Tablety z systemem Windows (systemy z procesorem Intel®)
Microsoft Windows 101 Home / Pro / Enterprise2,3
Microsoft Windows 8 oraz 8.1 / Pro (wersja 64-bitowa2)
Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768

Komputery i laptopy Mac
1620 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Pamięć (RAM): 2 GB
macOS 10.12 lub nowszy

Smartfony i tablety z systemem Android4
Android™ 4.4 lub nowszy
Minimalna rozdzielczość ekranu: 320 x 480
Nasze produkty nie obsługują wersji beta/testowych nowych systemów operacyjnych, lecz tylko finalne, udostępnione
oficjalnie.
1

W przypadku korzystania z systemu Windows 10 może zajść potrzeba pobrania i instalacji łat dostępnych dla oprogramowania Kaspersky Lab. Produkt nie jest przeznaczony do pracy w
wersjach Mobile/S systemu Windows 10.
2

Niektóre funkcje produktu są dostępne tylko dla systemów operacyjnych w wersji 32-bitowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie support.kaspersky.com/pl/13812.

3

Usługa Kaspersky Safe Kids nie jest dostępna dla tej wersji systemu operacyjnego lub tego rodzaju urządzeń.

4

Aktualnie funkcjonalność rozwiązania Kaspersky Internet Security for Android może być ograniczona na wybranych urządzeniach. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź stronę
support.kaspersky.com/pl/10216.
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