
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

SRDCE KASPERSKY LAB
Kaspersky Anti-Virus 2015 je produktem, kterým vše pro společnost 
Kaspersky Lab začalo. Od jeho uvedení na trh se zabýváme 
ochranou našich uživatelů před:
•	 Viry, trojskými koni a červy
•	 Kryptovacím a dalším malwarem, spywarem a adwarem
•	 Krádeží identity phishingovými e-maily a weby
•	 Infikovanými webovými stránkami
•	 Staženými infekcemi
•	 Rootkity, bootkity a dalšími komplexními hrozbami

CHRÁNÍ VÁS, ZATÍMCO JSTE ONLINE
Anti-phishingová technologie vás ochrání i před nejzáludnějšími 
online podvody. Využívá naši neustále se rozšiřující vědomostní 
databázi a pokročilou znalost známých i neznámých URL k blokaci 
nebezpečných stránek v reálném čase. Vylepšený System Watcher 
také střeží váš počítač a chrání jej před škodlivými hrozbami.

O KROK NAPŘED
Kaspersky Anti-Virus 2015 poskytuje bezplatné automatické 
aktualizace a nové verze softwaru, takže budete mít nejnovější 
ochranu, jakmile bude dostupná. Během vašeho licenčního období 
získáte:
•	 Aktualizace na nejnovější verzi softwaru * 
•	 Nové funkce, použitelnost a výkon aktualizací 
•	 Automatické aktualizace virové databáze
 
ZABRAŇUJE NÁKLADNÝM PŘENOSŮM DAT
Kaspersky Anti-Virus 2015 usnadňuje sledování a optimalizaci toho, 
jaký objem dat budete využívat**, a pomáhá předcházet zbytečnému 
placení vysokých poplatků za přenos dat.

* Během licenčního období. Licenční období začíná aktivací produktu na prvním PC.
** Funkce Cost-Aware Networking je dostupná pro Windows 8 ® a vyšší.

Kaspersky® 

ANTI-VIRUS 2015
pro PC

Vaše první obranná linie 
v boji s malwarem

PC

KASPERSKY ANTI-VIRUS 2015 JE PRVNÍ 
OBRANNOU LINIÍ V BOJI VAŠEHO POČÍTAČE 
PROTI HROZBÁM MALWARU.

VYBERTE SI TEN NEJLEPŠÍ PRODUKT
Kaspersky Anti-Virus 2015 nebo Kaspersky Internet Security multi-device 2015

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

Ochrana před hrozbami

Novinka! Bezplatné automatické aktualizace a nové verze* zajistí, že jste 
vždy chráněni nejnovějším softwarem Kaspersky Lab � �

Vylepšeno! Funkce System Watcher chrání váš počítač před malwarem a 
umožňuje zrušit škodlivé změny � �

Ochrana v reálném čase proti novým a dosud neznámým hrozbám, spywaru 
a dalším � �

Proaktivní detekce identifikuje neznámý malware a umožňuje zrušit  
škodlivé změny � �

Hybridní ochrana kombinuje výkon cloudu a vašeho počítače � �

Instant Safety Checks prověřuje soubory a webové stránky � �

Automatická prevence zneužití počítače zajišťuje, že zranitelná místa 
neohrozí váš počítač � �

Safe Surf upozorňuje na možné nebezpečné weby � �

URL Advisor vás informuje o renomé a zabezpečení webových odkazů � �

Funkce Anti-Blocker pomáhá odblokovat váš počítač v případě, že je 
zablokovaný trojským koněm � �

Novinka! Bezpečnostní upozornění vás informují o potencionálních 
hrozbách a zranitelnostech při používání veřejné Wi-Fi sítě �

Vylepšeno! Kontrola aplikací zabraňuje nebezpečným aplikacím v 
poškozování vašeho systému �

Vylepšeno! Režim důvěryhodných aplikací zajišťuje, že na vašem počítači 
mohou běžet pouze důvěryhodné aplikace �

Dvoucestný firewall zabraňuje útokům hackerů �

Network Attack Blocker zabraňuje škodlivým síťovým útokům �

Anti-Banner blokuje nebezpečný a obtěžující obsah �

Anti-Spam vás chrání před nevyžádanými zprávami �

Ochrana identity & financí

Vylepšeno! Anti-Phishing vás chrání před phishingovými stránkami a 
e-maily, které se snaží ukrást vaše peníze nebo identitu � �

Virtuální klávesnice chrání před keyloggery a malwarem,  
který snímá obsah obrazovky � �

Novinka! Technologie ochrany webkamer pomáhá předcházet 
neoprávněnému vzdálenému přístupu k vaší webkameře �

Vylepšeno! Technologie Safe Money chrání vaše peníze při online bankingu, 
nakupování a finančních transakcích �

Secure Keyboard chrání vaše osobní data, která vkládáte prostřednictvím 
fyzické klávesnice �

Rodičovská kontrola

Vylepšeno! Pokročilá rodičovská kontrola chrání vaše děti při jejich online 
aktivitách �

Výkon a použitelnost

Novinka! Funkce Cost-Aware Networking** vám umožňuje kontrolovat, 
kolik dat váš počítač odesílá a přijímá přes Wi-Fi a 3G/4G sítě � �

iChecker/iSwift poskytuje inteligentní skenování, které nezpomaluje váš počítač � �

Chytré aktualizace snižují síťový provoz a využívání zdrojů � �

Herní mód zabezpečí nerušený zážitek ze hry � �

Správa a služby

Kaspersky Protection Center*** umožňuje zobrazit stav zabezpečení  
a správu licencí a zařízení z libovolného webového prohlížeče � �

Technická podpora prostřednictvím telefonu, online chatu, e-mailu a 
vědomostní databáze � �

Ochrana pro Mac a mobilní zařízení

Ochrana pro Mac, Android, iOS, Windows Phone �

* Během licenčního období. Licenční období začíná aktivací produktu na prvním PC.
** Funkce Cost-Aware Networking je dostupná pro Windows® 8 a vyšší.
*** Zkontrolujte si dostupnost služby ve vaší zemi. www.kaspersky.cz
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Kaspersky® 

INTERNET SECURITY
multi-device 2015

Operační systém Požadavky pro všechny instalace

Microsoft® Windows® 8.1 Pro / Enterprise /
8.1 Update (32-bit a 64-bit**)

•	 Přibližně 480 MB volného místa na 
harddisku (závisí na velikosti antivirové 
databáze)

•	 CD-ROM nebo DVD-ROM mechanika (pro 
instalaci programu z CD)

•	 Počítačová myš

•	 Připojení k internetu pro aktivaci 
produktu a aktualizace

•	 Microsoft Internet Explorer® 8 nebo 
vyšší

•	 Microsoft Windows Installer 3.0 nebo 
vyšší

•	 Microsoft .NET Framework 4 nebo vyšší

•	 Připojení k internetu pro aktivaci 
produktu

•	 Ochrana webkamer je dostupná pro 
širokou řadu kompatibilních modelů. 
Jejich kompletní seznam najdete na 
www.kaspersky.cz

Microsoft Windows 8 Pro / Enterprise (32-bit
a 64-bit**)

Microsoft Windows 7 Starter / Home Basic
a Premium / Professional / Ultimate (32-
bit a 64-bit**) SP1 nebo vyšší

Microsoft Windows Vista® Home Basic  
a Premium / Business / Enterprise / Ultimate
(32-bit a 64-bit**) SP1 nebo vyšší

CPU: 1 GHz nebo vyšší RAM: 1 GB (32-bit)
2 GB (64-bit)

Microsoft Windows XP Home / Professional
(32-bit) SP3 nebo vyšší / Professional (64-bit)
SP2 nebo vyšší

CPU: 800 MHz nebo vyšší
RAM: 512 MB

* Úplné systémové požadavky naleznete na www.kaspersky.cz.
** Některé funkce produktu mohou pracovat pouze na 32bitových operačních systémech.

VYZKOUŠEJTE ZDARMA
Jen důvěra nestačí – vyzkoušejte si sami zdarma Kaspersky Internet Security  
multi-device 2015. Stáhněte si plně funkční zkušební verzi z www.kaspersky.cz/trials

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY*

DALŠÍ INFORMACE 
www.securelist.com – vše o internetovém zabezpečení 
www.kaspersky.com/support – naše vědomostní databáze 
forum.kaspersky.com – naše uživatelské fórum

Mac – operační systém Hardwarové požadavky

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 nebo 10.9  
(systém s procesorem Intel®)

•	 1 GB RAM
•	 350 MB volného místa na harddisku 

(závisí na velikosti antivirové databáze)
•	 Připojení k internetu (pro aktivaci 

produktu a aktualizace)

Hardwarové požadavky pro netbooky Chytré telefony a tablety s Androidem

•	 CPU:	Intel	Atom	1.6	GHz
•	 RAM:	1	GB	DDR2
•	 Hard	Disk:	160	GB
•	 Video	Card:	Intel	GMA950
•	 Obrazovka:	10,1	palců,	1024x600	širokoúhlý
•	 OS:	Microsoft	Windows	XP	Home	Edition

•	 Android	2.3	-	4.4
•	 Minimální	rozlišení	obrazovky	–	 

320 x 480
iPhone a iPad
•	 iOS	6.0	nebo	vyšší
Windows Phone®
•						Windows	Phone	8

Windows® Mac AndroidTM / iOS® /
Windows Phone®

2013

PRODUCT
OF THE 
YEAR

NEJNOVĚJŠÍ OCENĚNÍ

SRPEN 2013

Nezávislá testovací laboratoř AV-TEST udělila Kaspersky Lab 
cenu za její ochranu online plateb.

LEDEN 2014

Software Kaspersky Internet Security získal ocenění „Produkt 
roku“ od nezávislé testovací laboratoře AV-Comparatives 
poté, co během roku 2013 trvale vykazoval nejlepší výsledky 
v testování.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
OCHRANA VAŠEHO SOUKROMÍ

NOVINKA! Ochrana webkamer blokuje jakýkoli neoprávněný přístup k webkamerám. 
Chrání tak vaše soukromí. Umožňuje zablokovat neoprávněný přístup k vaší webkameře. 
Váš počítač se nestane otevřeným oknem do vašeho soukromí.

OCHRANA VAŠICH FINANCÍ
VYLEPŠENO! Technologie Safe Money poskytuje speciální ochranu pro online 
banking, nakupování a placení online. Navrženo pro PC a Mac.* Technologie Safe Money 
zabezpečuje finanční údaje tím, že umožňuje otevřít bankovní nebo nákupní webové 
stránky v chráněném režimu – ověřuje, zda jsou webové stránky bezpečné a zabraňuje 
přesměrování na falešné nebo phishingové stránky.

POZOR NA ZABEZPEČENÍ WI-FI SÍTĚ

NOVINKA! Bezpečnostní upozornění (Wi-Fi Security Notifications) pomáhají vyhnout  
se hrozbám skrývajícím se ve veřejných Wi-Fi sítích. Kaspersky Internet Security 
multi-device 2015 ověřuje bezpečnost Wi-Fi připojení v počítači, kontroluje síť, upozorňuje 
uživatele na jakékoli potencionální hrozby a doporučí úpravu nastavení zabezpečení.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
VYLEPŠENO! Rodičovská kontrola pomáhá zůstat rodinám v bezpečí online.
Nekontrolovaný přístup dětí k internetu je může vystavit riziku návštěvy stránek 
s nevhodným obsahem, děti mohou být vydány na pospas sexuálním predátorům  
a kyberšikaně. Díky rodičovské ochraně, která je součástí Kaspersky Internet Security 
multi-device 2015 pro PC a Mac, máte nákupy aplikací, hraní her, přístup k chatovacím 
službám a sociálním sítím pod kontrolou – dokonce i když nejste u počítače.

OCHRANA BĚHEM HRANÍ
Herní mód poskytuje optimální výkon a ochranu v reálném čase. Je navržen tak, aby 
pracoval v pozadí s minimálním dopadem na výkon vašeho počítače, dokonce i při hraní 
her. Během hraní herní mód odkládá bezpečnostní upozornění, takže nikdy nejste rušeni 
uprostřed akce.

OCHRANA DAT PŘED HROZBAMI
NOVINKA! Ochrana Anti-Theft chrání vaše data před zloději. Jestliže je váš chytrý telefon 
nebo tablet s Androidem ztracen nebo ukraden, technologie Anti-Theft zařízení zablokuje, 
vzdáleně vymaže osobní informace, umožňuje dálkově aktivovat alarm a umí ztracené 
nebo ukradené zařízení lokalizovat dokonce i tehdy, pokud je z něj vyjmuta SIM karta. Také 
může tajně vyfotit kohokoli, kdo má právě váš telefon nebo tablet u sebe. 

© 2014 Kaspersky Lab ZAO. Všechna práva vyhrazena. Registrované ochranné známky 
na produkty a služby jsou majetkem příslušných vlastníků. Microsoft, Windows, Windows 
Vista, Windows Phone a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky společnosti 
Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.

* Safe Money pro Mac bude k dispozici koncem roku 2014.

www.kaspersky.cz

Komplexní ochrana všech 
zařízení pro bezpečné 
připojení odkudkoli.

KASPERSKY INTERNET SECURITY – MULTI-DEVICE 2015  
PŘINÁŠÍ PRVOTŘÍDNÍ OCHRANU VAŠÍ IDENTITY, 
SOUKROMÍ, PENĚZ A RODINY PŘED ONLINE HROZBAMI. 
ODTEĎ MŮŽETE BÝT V KLIDU PŘI ONLINE BANKINGU, 
NÁKUPECH, HRANÍ HER I SDÍLENÍ DAT ODKUDKOLI,  
KAM VÁS ŽIVOT ZAVEDE.
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