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Link do produktu: https://www.protektos.pl/2-x-g-data-internet-security-windows-2-x-g-data-mobile-internet-security-androidsklep-protektospl-p-20.html

2 x G Data Internet Security
(Windows) + 2 x G Data
Mobile Internet Security
(Android) - sklep
PROTEKTOS.pl
Cena

158,67 zł

Cena poprzednia

291,89 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

GDATA-IS-MIS

Opis produktu
G Data Internet Security - Promocja 2 + 2
PROTEKTOS.pl

(2 komputery z Windows + 2 smartfony z Android) - sklep

1. G DATA Internet Security
G Data Internet Security to solidna ochrona Państwa komputera (Windows) przed wirusami, ransomware oraz niezawodną
zaporą ogniową (firewallem) chroniącym przed hakerami.
Specyfikacja produktowa oprogramowania zabezpieczającego stacje robocze
1. Pełne wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 7/8/8.1/10.
2. Wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów Windows 7/8/8.1/10.
3. Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.
4. Pomoc techniczna w języku polskim.
5. Ochrona przed zagrożeniami typu 0-day na poziomie co najmniej 96,6% we wszystkich testach niezależnej organizacji AVTEST przeprowadzonych w latach 2016 - 2018.

Ochrona antywirusowa
Osobista zapora połączeń sieciowych - firewall
Kontrola rodzicielska
Niszczarka
Kliknij powyżej na przycisk Linki (1) gdzie będziesz mógł pobrać instalacyjny plik G DATA Internet Security.
Testuj za darmo program, zanim podejmiesz decyzję zakupu.

2. G DATA Mobile Internet Security
G Data Mobile Internet Security to świetna ochrona Państwa Smartfona (Android) przed wirusami, ransomware oraz
niezawodną zaporą ogniową (firewallem) chroniącym przed hakerami.
Specyfikacja produktowa oprogramowania zabezpieczającego stacje robocze
1. Pełne wsparcie dla Android (co najmniej 4.0).
2. Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.
3. Pomoc techniczna w języku polskim.
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Ochrona antywirusowa
Antyspam
Ochrona przeglądarek
Ochrona przed kradzieżą
Ochrona aplikacji
Aktualizacja sygnatur
Kliknij powyżej na przycisk Linki (1) gdzie będziesz mógł pobrać instalacyjny plik G DATA Mobile Internet Security.
Testuj za darmo program, zanim podejmiesz decyzję zakupu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ilość stanowisk: 2 + 2
czas licencji: 1
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