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Antivirusna
zaščita

Zaščitite svoje omrežje in 
brezskrbno brskajte po spletu.

Zaščitite se pred vsemi vrstami groženj Z namestitvijo Panda Antivirus Pro lahko pozabite na varnostne težave. 
Zaščita vaših naprav deluje v realnem času. Odstranjuje vse vrste 
škodljivih kod na osebnih in prenosnih računalnikih, ter na pametnih 
telefonih in tablicah s sistemom Android.

Zaščitite se pred hekerji in drugimi napadalci Panda Antivirus Pro premore zmogljiv požarni zid za zaščito Wi-Fi 
omrežja pred vdori in neželenimi povezavami. Sedaj lahko brezskrbno 
deskate in klepetate po spletu, delite fotografi je in videoposnetke.

Zaščita pred spletnimi pravarami Panda Antivirus Pro uporabnike ščiti tudi pred spletnimi prevarami, krajo 
identitete, vohunjenjem in drugimi aktivnostmi spletnih kriminalcev.

Rešite svoj računalnik Za kritične primere, ko je računalnik že okužen in ga morda ne morete 
niti več prižgati, uporabite orodje za odstranjevanje virusov in škodljivih 
kod v varnem načinu.

Zaščitite vašo komunikacijo in brezžična omrežja Rešitev Panda Antivirus Pro v vašem brezžičnem omrežju zazna 
ranljivosti in poskrbi za zaščito pred vdori. Dodatno pa uporabniku 
svetuje glede drugih varnostnih izboljšav omrežja.

Tehnične zahteve Windows®

operacijski sistemi: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 |
Vista (32-bit in 64-bit), XP (32-bit) SP3 ali novejši; 
pomnilnik: 256 MB; disk: 240 MB prostega prostora
Android™
operacijski sistemi: Android™ različice 4 ali novejši
iOS®

operacijski sistemi: iOS® 7 ali novejši
Internetna povezava.
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Windows®

Ščiti računalnik pred vsemi vrstami groženj   

Zavaruje vnose z navidezno tipkovnico   

Blokira prevarantske spletne strani   

Ščiti brezžično Wi-Fi omrežje in blokira napade   

Blokira neprimerne vsebine in nudi starševski nadzor   

Ščiti vaše podatke in denar   

Varnostne kopije podatkov   

Upravljanje vseh gesel z enim klikom   

Kriptira zaupne podatke   

Zanesljivo brisanje datotek   

Optimizacija računalnika za najboljše zmogljivosti   

Oddaljeno iskanje prenosnega računalnika  

iOS® in Mac®

Oddaljeno iskanje lokacije naprav iPhone ter iPad   

Zaščita računalnikov Mac® pred vsemi vrstami groženj   

Skeniranje in čiščenje virusov za naprave iPhone in iPad   

Android™

Zaščita naprav pred vsemi vrstami groženj   

Alarm pred krajo in obvestila na ukradenih napravah   

Prejem slike tatu in uporabnih informacij o lokaciji   

Odkrivanje, zaklepanje in brisanje podatkov na daljavo   

Izboljšane zmogljivosti in minimalna poraba energije   

Sprožite alaram in zajemite sliko iz Android Wear™ pametne ure  

Zaščita dostopa do aplikacij s kodo PIN  

Tehnična podpora za več naprav

Tehnična podpora po telefonu, e-pošti, spletnem klepetu in forumu¹   

Nakup posamezne licence vam omogoča uporabo varnostne rešitve le na eni napravi s sistemom Windows® ali Android™.

¹Storitve se lahko razlikujejo med posameznimi državami. Za več informacij obiščite stran
http://www.pandasecurity.com/homeusers/support/

Antivirus
PRO

Global 
Protection

064 064 064 | WWW.T-2.NET


