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Link do produktu: https://www.galeosoft.pl/bitdefender-total-security-2019-multi-device-5pc-p-2250.html

Bitdefender Total Security
2019 Multi-Device 5PC
Cena brutto

145.00 zł

Cena netto

117.89 zł

Cena poprzednia

185.00 zł

Dostępność

w magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

BDMD-N-1Y-5D

Liczba urządzeń

5

System operacyjny

Windows 7/8/10

Wersja językowa

polska

wersja produktu

licencja elektroniczna

dostawa

e-mailem

Opis produktu
Bitdefender Total Security 2019

Pełna Ochrona dla systemów Windows, Mac OS, iOS I Android
Bezkonkurencyjne wykrywanie złośliwego oprogramowania
Większa prywatność z Ochroną Kamery Internetowej - NOWOŚĆ
Wielowarstwowa ochrona zabezpiecza Twoje pliki
Zoptymalizowana prędkość i wydajność na wielu platformach

Wielowarstwowa Ochrona przed Ransomware

Bitdefender Total Security 2018 zapewnia wielowarstwową ochronę przed ransomware. Wykrywa zagrożenia na podstawie ich zachowań,
zapobiegając infekcjom i chroniąc najważniejsze dokumenty przed szyfrowaniem ransomware. Dzięki Bitdefender Total Security 2018 możesz
przestać martwić się utratą danych i pieniędzy, i zacząć cieszyć się życiem oraz swoimi urządzeniami.
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Jeden produkt zapewnia bezpieczeństwo, którego potrzebujesz.
Bitdefender Total Security 2018 to bezkonkurencyjna oferta ochrony 4w1 dla Windows, Mac OS, iOS i Android.
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Ochrona dla systemów Windows,
Mac OS, iOS i Android
Bitdefender Total Security 2018 zapewnia pełną ochronę dla wielu systemów operacyjnych. Wybierz system operacyjny, aby dowiedzieć się
więcej:

Bezpieczeństwo Całej Rodziny

Z Asystentem Rodzica możesz chronić swoje dzieci dyskretnie kontrolując ich działania w Internecie na urządzeniach z Windows, Mac, iOS i
Android. Chroń swoje dzieci przed nieodpowiednimi treściami. Blokuj niepokojące połączenia telefoniczne i wiadomości SMS.
Z aplikacją Asystent Rodzica na urządzeniu mobilnym Twojego dziecka, zawsze wiesz gdzie się ono znajduje. Koniec stresu i zmartwień wystarczy, że Twoje dziecko naciśnie przycisk w aplikacji, a będziesz wiedział, że dotarło do określonego miejsca całe i zdrowe. Gdy tylko Twoje
dziecko opuści bezpieczny obszar, który dla niego ustaliłeś, zostaniesz o tym poinformowany.
Zaloguj się do konta Bitdefender Central i z dowolnego miejsca śledź lokalizację swoich dzieci lub ich działania.
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typ licencji: komercyjna/domowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:
aktualizacja: na rok , na dwa lata (+ 181.90 zł ), na trzy lata (+ 325.45 zł )

Wymagania systemowe

ymagania systemowe

Minimalne w

WINDOWS

⦁ System operacyjny:

Windows 7 z Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10

⦁ Procesor: Dual Core1,6 GHz

Dost?pna wolna przestrze? na dysku twardym: 1,5 GB

⦁

Pami?? (RAM): 1 GB

⦁

ymagania systemowe WINDOWS

Rekomendowane w

⦁ System operacyjny:

Windows 7 z Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1

lub Windows 10
⦁ Procesor: Intel Core 2 Duo

(2 GHz) lub jego odpowiednik

Dost?pna wolna przestrze? na dysku twardym: 2 GB

⦁

Pami?? (RAM): 2 GB

⦁
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