
Želite izvedeti več o rešitvi Panda Antivirus Pro 2014?
Obiščite našo novo spletno stran in spoznajte, kako vam lahko olajšamo vaše spletno življenje.

Panda
Antivirus Pro 
2014

Veliko več kot le 

protivirusni program

Želite uživati v brezskrbni zaščiti po 

nepremagljivi ceni? Panda Antivirus Pro 

2014 je prava rešitev za vas.

Kaj ponuja Panda 
Antivirus Pro 2014?

Kolektivna inteligenca = inteligentno skeniranje.

Ko sistem kolektivne inteligence prepozna novo grožnjo, so v nekaj sekundah zaščiteni vsi uporabniki rešitev Panda Security s 

celega sveta.

Napredna zaščita pred virusi in hekerji = neprebojna pregrada.

Za takojšnjo zaščito pred vsemi vrstami znanih in neznanih groženj skrbi tehnologija Panda Cloud.

Reševalni komplet = reši vaše digitalno vesolje.

Z reševalnim kompletom lahko odpravite viruse in druge okužbe, ki vam preprečujejo uporabo računalnika. Reševalni komplet 

se preprosto namesti na ključek USB.

Osebni požarni zid = pravi obrambni zid.

Požarni zid s funkcijo varovanja brezžičnih omrežij blokira napade spletnih napadalcev in hekerjev v vseh lokalnih omrežjih – 

žičnih in brezžičnih.

Multimedijski/igričarski način = skrbi za varnost in vas ne prekinja med zabavo.

Uživajte v svetu multimedijskih vsebin in igrajte igre brez prekinitev! Vaš protivirusni program bo vseeno pazil na vas in vas 

med zabavo ne bo prekinjal.



MINIMALNE SISTEMSKE ZAHTEVE:
Windows®
Operacijski sistem: Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows XP (le 32-bit)
Procesor: Pentium 300 MHz ali zmogljivejši
Pomnilnik: 128 MB (priporočeno vsaj 1 GB)
Trdi disk: 275 MB prostega prostora
Brskalnik: Internet Explorer 6.0 ali novejši

Zaščita pred virusi

Požarni zid

Panda USB cepivo

Ključne lastnosti:

PC World
5 Stars

Anti-Malware
Certification

Preizkušen s strani
AV-Test.org

Anti-Virus & Anti-Spyware
Certification 

Deluje odlično
na platformah Intel

AV
Comparatives

Enostavna
Panda Antivirus Pro 2014 je resnično rešitev, 
ki deluje po pristopu »namesti in pozabi«.

Lahka
Ker se vse varnostne operacije izvajajo v Panda 
oblaku, sploh ne boste vedeli, da varnostna rešitev 
deluje, saj dodatno ne obremenjuje računalnika.

Varna
Vsebuje vse, kar potrebujete za maksimalno zaščito: 
protivirusni pogon, požarni zid, zaščito identitete itd.

Popolna
Popolna zaščita in prvovrstna tehnična podpora.

      

Panda Antivirus Pro 2014.                                  Veliko več kot le protivirusni program.

.

Windows 8Windows XP / Vista /
Windows 7 compatible

Varno brskanje

Navidezna tipkovnica

Multimedijski in igričarski način delovanja

Upravitelj domačega omrežja

Reševalni komplet

        
Anni d.o.o., Motnica 7a, 1236 Trzin 

Toni Jeršin, toni.jersin@si.pandasecurity.com

www.anni.si | panda@anni.si

Panda ščiti vaše digitalno vesolje
Antivirus

Pro

POMAGAMO VAM ŠČITITI …  Preko e-pošte, spleta in forumov tehnične pomoči

VAŠ RAČUNALNIK  Napredna zaščita pred virusi in drugimi grožnjami

VAŠE OMREŽJE  Požarni zid, zaščita brezžičnih omrežij, upravitelj dom. omrežja

VAŠE BRSKANJE PO SPLETU  Varen brskalnik in navidezna tipkovnica

VAŠ PROSTI ČAS  Multimedijski in igričarski način ter zaščita družabnih omrežij
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