Работя и се забавлявам в интернет, а

ESET ме защитава

Бърза, мощна и ефективна
защита от вируси
Не товари компютъра
Лесна за инсталация
и настройка
Безплатна техническа поддръжка
на български език

WWW.ESET.BG

Продукти

ESET
NOD32® Antivirus/
ESET Cyber
Security

ESET
Smart Security®/
ESET Cyber
Security Pro

ESET Mobile
Security
за Android

ESET Multi-Device
Security Pack

Операционна система
Брой устройствa

1

1

1

6

Защита от вируси и шпионски
софтуер
Без досадни изскачащи прозорци
Защитава те във Facebook и Twitter
Минимален ефект върху
производителността на компютъра
Система за защита при кражба1
Родителски контрол
Защитна стена
Анти-спам
Анти-фишинг
Управление на USB, CD и DVD
устройства
Система за сканиране в облака
Автоматични обновявания
Система за блокиране на експлойти2
Система за защита от уязвимости2
Система за защита срещу ботмрежи2
Система за допълнителна защита
при онлайн банкиране3 НОВО
Одит на приложения
Защита на SIM карта
Филтър на SMS и разговори
Мониторинг на устройството
Безплатна техническа поддръжка на
български език

ESET Единен лиценз

Доказана ефективност

С ESET Единен лиценз може да защитиш

Всички решения на ESET са базирани

всички операционни системи,

на технологията NOD32, отличена

инсталирани на един компютър, без

с рекорден брой награди за

допълнително заплащане.

ефективност VB100 от Virus Bulletin4.

1

Функцията е достъпна само за Windows и Android устройства

3

Функцията ще бъде достъпна от октомври 2015 г. само за Windows устройства

2

Функцията е достъпна само за Windows устройства
2

Информация, актуална към септември 2015 г.

WWW.ESET.BG

Функции
Защита от вируси и шпионски

Управление на USB, CD и DVD

софтуер

устройства

Eлиминира всички видове

Предотвратява неоторизирано

заплахи, включително вируси,

копиране на лични данни

руткитове и шпионски софтуер.

на външни устройства за
съхранение на информация.

Система за защита при кражба
Помага при локализирането на

Защита във Facebook

загубен или откраднат лаптоп,

и Twitter

смартфон или таблет.

Предпазва от потенциално

“ESET NOD32 е страхотен за
геймъри. Почти не използва
системни ресурси, бърз и
лесен за употреба. И спира
изскачщите прозорци докато
играя.”
Щефан Н.
ПОТРЕБИТЕ Л НА ESET, ШВЕЦИЯ

опасно съдържание,
Защитна стена

разпространявано през Facebook

Предотвратява достъпа на кибер

и Twitter.

престъпници до компютъра
и позволява на потребителя да

Минимален ефект върху

остане невидим за

производителността

останалите при използване

Супер-леки актуализации и

на обществени Wi-Fi мрежи.

олекотена система за сканиране,

“Продуктите на ESET са супер
стабилни. От 5 години съм с
тях и съм много доволен.”
Тихомир М.
ПОТРЕБИТЕ Л НА ESET, БЪ ЛГАРИЯ

която не забавя и не товари

съдържание по зададени

Безплатна техническа

категории или само определени

поддръжка на български език

уебсайтове.
Система за блокиране на
Анти-спам

експлойти

Прецизна система за

Спира атаки, използващи

филтриране на нежелани

пробойни в сигурността на

имейли.

външни приложения като уеб

Анти-фишинг

приложения.

фалшифициране на легитимни

Автоматични обновявания

уебсайтове с цел кражба на

Гарантира непрекъсната защита

лични данни.

и срещу новопоявили се заплахи
- 24 часа в денонощието, 7 дни в

Режим за геймъри

седмицата.

Спира изскачащите прозорци и
уведомления.

Научи всичко за технологиите
ни на www.eset.bg
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Предпазва от опити за

Васил М.
ПОТРЕБИТЕ Л НА ESET, БЪ ЛГАРИЯ

И ДЕТЕТО
ИТ

PA
R

СИ

браузъри, PDF четци и Java

“ESET са номер 1. Доверявам
се само на тях, както за
компютъра, така и за
телефона”

ROL

Блокира нежелано интернет

NT

компютъра.

ЗАЩ

Родителски контрол

E N TA L C

O

Едно решение за
всички твои устройства
ESET Multi-Device Security Pack е
предназначен за малки фирми,
домакинства или групи приятели.
Пакетът включва 3 лиценза за
крайни устройства (компютри и
лаптопи) и 3 лиценза за мобилни
устройства (таблети и смартфони).

С ESET Multi-Device Security Pack, можеш да
активираш всеки продукт за дома на ESET според
твоята операционна система и предпочитания

СПЕСТИ
40%

Нашите награди
PHISHING
PROTECTION
2013

GOLD

Virus Bulletin награди.

Препоръчван от Япония

AV-Comparatives Gold Award.

Единственият производител

ESET печели награда

ESET е носител на златна

с 10 поредни години награда

за потребителско

награда за Анти-фишинг

за ефективност.

удовлетворение

технологията си.

в Япония 3 пъти.

Всички права запазени © 1992 – 2015 ESET, spol. s r. o. ESET, Логото на ESET, фигурата на андроида на ESET, NOD32, ESET Smart
Security, SysInspector, ThreatSense, ThreatSense.Net, LiveGrid, логото LiveGrid и/или други споменати продукти на ESET, spol.
s r. o., са запазени марки на ESET, spol. s r. o. Windows® е запазена марка на Microsoft. Други споменати тук компаниии или
продукти може да бъдат запазени марки на собствениците си.

