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Link do produktu: https://www.galeosoft.pl/norton-360-deluxe-3pc-1rok-p-2288.html

Norton 360 Deluxe 3PC / 1Rok
Cena brutto

129.00 zł

Cena netto

104.88 zł

Cena poprzednia

137.99 zł

Dostępność

w magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

21394590

Kod producenta

21394590

Liczba urządzeń

3

System operacyjny

Windows 10

Wersja językowa

polska

wersja produktu

licencja elektroniczna

dostawa

e-mailem

Opis produktu
Nowa wersja 360 wymaga do aktywacji licencji podania danych karty kredytowej lub konta Paypal,
automatyczne odnawianie subskrypcji można wyłączyć po aktywacji.
NOWY program Norton 360 zapewnia skuteczne poziomy ochrony urządzeń i prywatności w Internecie – w ramach
zintegrowanego rozwiązania. Twoje komputery PC lub Mac®, tablety albo smartfony mają ochronę przed wirusami,
oprogramowaniem wymuszającym okup, wyłudzaniem danych i innymi zagrożeniami pochodzącymi z Internetu, gdy
korzystasz z bankowości, przeglądasz Internet lub robisz zakupy online.
Dane osobowe przesyłane przez urządzenie są chronione w domu i poza nim przez naszą sieć Secure VPN za pomocą
szyfrowania używanego przez banki. Pomaga w powstrzymaniu cyberprzestępców przed uzyskaniem dostępu do Twoich
danych osobowych, gdy łączysz się z siecią Wi-Fi – nawet z publicznym hotspotem.
Program Norton 360 zawiera również usługę kopii zapasowej w chmurze dla komputera PC w celu zapobiegania utracie
danych z powodu awarii dysku twardego, utraty urządzeń lub nawet ataku oprogramowania wymuszającego okup,
rozszerzenie Password Manager pozwalające bezpiecznie zarządzać hasłami i danymi logowania oraz funkcję Kontroli
rodzicielskiej.
Wiele poziomów ochrony urządzenia i prywatności w Internecie – w ramach zintegrowanego rozwiązania.
Ochrona wielu urządzeń, w tym komputerów PC oraz Mac®, smartfonów i tabletów, przed oprogramowaniem
destrukcyjnym, wyłudzeniem danych i oprogramowaniem wymuszającym okup za pomocą ochrony dodatkowych
urządzeń (od 1 do 10 urządzeń w zależności od wybranej wersji)
Tworzenie i przechowywanie haseł oraz zarządzanie nimi (obejmuje także informacje o kartach kredytowych i inne
poświadczeniami) w bezpiecznym, szyfrowanym skarbcu w chmurze za pomocą rozszerzenia Password Manager
Przechowywanie istotnych plików i dokumentów, by zapobiec utracie danych z powodu awarii dysku twardego,
kradzieży urządzenia lub ataku ransomware dzięki kopii zapasowej w chmurze dla komputera PC
Blokowanie nieautoryzowanego ruchu próbującego nawiązać komunikację z komputerem dzięki Inteligentnej zaporze
dla komputera PC
SafeCam Natychmiastowe alerty o próbach dostępu do kamerki internetowej i blokowanie nieautoryzowanego dostępu
do niej
Dostęp do ulubionych aplikacji i witryn w domowej sieci Wi-Fi lub poza nią, dzięki ochronie za pomocą szyfrowania
używanego przez banki w programie Secure VPN
Narzędzia kontroli rodzicielskiej ułatwiające dzieciom bezpieczne poznawanie Internetu dzięki funkcji Kontroli
rodzicielskiej
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Pobierz wersję testową!
Norton Security deluxe - wersja próbna:
Pobierz
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