Ανώτατη ασφάλεια, ελαφρύ στους πόρους
Bitdefender Internet Security σας δίνει την απόλυτη προστασία από τις διαδικτυακές απειλές και
εξασφαλίζει αδιάλλακτη ταχύτητα και επιδόσεις από το PC σας. Παίρνετε την πιο αποτελεσματική
ασφάλεια στο Διαδίκτυο χωρίς να επιβραδύνετε το σύστημά σας. To Bitdefender Internet Security παρέχει
λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, όπως το firewall, ο γονικός
έλεγχος και η κρυπτογράφηση αρχείων. Και με το Autopilot στο ON, το Bitdefender παίρνει αυτόματα τις
καλύτερες αποφάσεις για να προστατεύσει την οικογένειά σας, τα δεδομένα σας, τις online συναλλαγές σας
και την ιδιωτική ζωής σας.
Συνολική προστασία ενάντια στις απειλές του
Internet

Καθαρή απόδοση χωρίς καθυστερήσεις

Wi-Fi Security Advisor: πάντα ασφαλής εν κινήσει

Ασφαλεία με μια κίνηση: πλήρη αυτόματη
προστασία

Firewall ιδιωτικής ζωής: ακλόνητη ασφάλεια για
τα προσωπικά σας δεδομένα

Γονικός έλεγχος: προστασία προσανατολισμένη
στην οικογένεια

Καλύτερη προστασία ενάντια στις μολύνσεις

(σε μια κλίμακα από το 0 έως το 6, με το 6 να είναι η υψηλότερη προστασία)(1)

Χαμηλότερη επίδραση στην απόδοση

(σε μια κλίμακα από το 0 έως το 6 με το 6 να είναι η χαμηλότερη
επίπτωση)(2)
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Το Bitdefender προστατεύει το απόρρητο των χρηστών, όπως και τις συσκευές τους.
Οι βραβευμένες τεχνολογίες ασφάλειας μας, σας προστατεύουν από κάθε ηλεκτρονική απειλή, από τις ενοχλητικές διαφημίσεις μέχρι τα επικίνδυνα
malware που εισχωρούν για να σας κλέψουν δεδομένα, να υποκλέψουν Online πληρωμές, να κατασκοπεύσουν ή να κρατήσουν τα στοιχεία σας με
στόχο την απόσπαση λύτρων.

ΚΆΝΤΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΆ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΈΝΟΙ
Το Bitdefender είναι πάντα το #1 (5) χάρη στην ικανότητά του να εξελίσσεται γρηγορότερα από τα malware. Οι βραβευμένες
τεχνολογίες μας χρησιμοποιούν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και ανακαλύπτουν νέες ή και άγνωστες απειλές μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα με εξαιρετική ακρίβεια.
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«Όλα όσα θα θέλατε σε μια σουίτα»
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Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση! Η συνδρομή σας στο Bitdefender Internet Security
2017 πρέπει να ενεργοποιηθεί online χρησιμοποιώντας το Bitdefender Central, για τη σωστή χρήση
του antivirus στον υπολογιστή σας.

PC Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος:
Λειτουργικό Σύστημα
• Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft
Windows 8.1, Microsoft Windows 10
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
• CPU: Επεξεργαστής Dual core 1.6 GHz
• Μνήμη (RAM): 1 GB
• Διαθέσιμος ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο : 1.5 GB
ελέυθερος χώρος
Προτεινόμενη σύνθεση συστήματος
• CPU: Intel CORE 2 Duo (2 GHz) ή ισοδύναμος επεξεργαστής
• Μνήμη (RAM): 2 GB
• Διαθέσιμος ελέθευρος χώρος στον σκληρό δίσκο: 2 GB
ελέυθερος χώρος
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