Kaspersky Anti-Virus 2011 for Mac îți oferă protecție avansată, actualizată constant, împotriva tuturor
amenințărilor de pe Internet - fără să afecteze performanța Mac-ului. Îți protejează cele mai importante
fișiere pe care le ai: informații confidențiale, muzică, fotografii, împotriva numărului tot mai mare de
viruși care îți ţintesc Mac-ul. Kaspersky Anti-Virus for Mac îți asigură liniştea de care ai nevoie atunci când
navighezi pe Internet și faci plăți online, prevenind transmiterea programelor periculoase către colegii și
prietenii tăi, care folosesc alte tipuri de PC-uri.
În contextul în care zilnic apar peste 30.000 de amenințări pe Internet, Mac-ul tjău - și mult mai
important, datele pe care le păstrezi pe el - este doar la un click distanță de un posibil atac al unui virus.
Oferă-i protecţie în mod simplu și eficient, folosind Kaspersky Anti-Virus 2011 for Mac.

Avantaje :
ÎȚI PROTEJEAZĂ viața digitală
Contrar credinţei populare, virușii pentru Mac există - și numărul lor este în continuă creștere. Kaspersky
Anti-Virus 2011 for Mac realizează verificări constante ale fișierelor, descărcărilor de pe Internet și
atașamentelelor din e-mail, pentru a neutraliza amenințările înainte să-ți afecteze Mac-ul. Mai mult decât
atât, protecția împotriva phishing-ului (site-uri false create special pentru a te păcăli să-ți divulgi datele
personale, cum ar fi parolele bancare sau datele de autentificare) îți securizează și viața online.
Tehnologii de ÎNCREDERE
Kaspersky Anti-Virus 2011 for Mac folosește tehnologiile de securitate in-the cloud Kaspersky Security
Network® pentru a bloca amenințările de pe Internet, imediat ce acestea apar, fără ca tu să rămâi lipsit
de protecţie. Este primul produs de acest tip disponibil pentru Mac. Mai mult decât atât, cele mai recente
tehnologii ale Kaspersky Lab îți asigură protecție completă, garantată de experții noștri în securitate antimalware.
MAXIMĂ protecție. Performanță maximă
Kaspersky Anti-Virus for Mac este special creat pentru a fi rapid, eficient și neintruziv, în timp ce datele
tale personale sunt protejate. Cu doar 1% impact asupra performanței Mac-ului tău, îți poți continua
activitatea chiar şi atunci când aplicațiile pe care le folosești au nevoie de mai multe resurse.
BUCURĂ-TE de o interfață familiară utilizatorilor de Mac
Interfața de utilizare a Kaspersky Anti-Virus 2011 for Mac are un aspect special creat pentru utilizatorii de
Mac.

Caracteristici :
Kaspersky Anti-Virus 2011 for Mac este creat pe baza tehnologiilor recunoscute ale Kaspersky Lab,
folosite și pentru alte soluții de securitate, pentru a furniza protecție completă, eficientă și neintrusivă
împotriva tuturor tipurilor cunoscute de amenințări informatice și programe periculoase nou apărute.
Protecție completă împotriva troienilor, viermilor, programelor de tip spyware și adware, precum și
împotriva virușilor, phishingului și amenințărilor de tip 0-day care afectează sistemele Mac, Windows și
Linux.
Scanare pe baza tehnologiilor in-the-cloud, folosind Kaspersky Security Network® care verifică fiecare
aplicație, fișier și site web împotriva celor mai recente amenințări. Imediat ce apare o nouă amenințare,
tu ești protejat împotriva ei. Protecția euristică scanează fișierele folosind algoritmi speciali pentru a
verifica dacă sunt infectate sau conțin programe periculoase. Suplimentul pentru browser Kaspersky Lab
URL Advisor te atenționează asupra site-urile web suspecte, protejându-te împotriva încercărilor de
phishing create special sa-ți fure datele personale, cum ar fi detaliile bancare.
Baza de date cu programe periculoase se actualizează automat de mai multe ori pe zi pentru a beneficia
de cea mai recentă protecție.
Optimizarea multi-core înseamnă că activitatea este distribuită în întreg procesorul, ducând la creșterea
performanței și la reducerea impactului asupra sistemului. Scanările inteligente se efectuează doar
asupra fișierelor care nu au fost modificate, astfel ducând la reducerea utilizării resurselor pentru scanare
și îmbunătățirea protecției.
Opțiunile de suport tehnic includ ajutor prin intermediul telefonului și e-mailului, din partea specialiștilor
certificați. Cerereile către echipa de suport tehnic se pot face prin intermediul modulului My Kaspersky
Account service. Răspunsuri la întrebări frecvente găsiți în FastTrack Support, în timp ce Baza de date a
Kaspersky Lab îți oferă răspunsuri detaliate la întrebările legate de instalarea și utilizarea produselor
Kaspersky Lab.

