
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitdefender Antivirus Plus  

Program Bitdefender Antivirus Plus to najnowsza wersja antywirusa, która wyróż- nia 

się doskonałymi parametrami pod względem skuteczności i wydajności. Chroni kom-

putery z systemem Windows przed wszystkimi zagrożeniami pochodzącymi z Inter-

netu, zawiera także narzędzia do ochrony prywatności.  

 



 

 

Bitdefender Antivirus Plus gwarantuje wielopoziomową ochronę, zabezpieczając przed za-

grożeniami różnego typu. Spełni wymagania zarówno profesjonalnych, jak i początkujących 

użytkowników. Wyróżnia się następującymi funkcjami:  

• Bitdefender VPN – czyli bezpieczne surfowanie po sieci; zapewnia anonimowość 

użytkownika i bezpieczne połączenie z Internetem, a w konsekwencji – ochronę 

przed hakerami;  

• Bitdefender Safepay – to ochrona bankowości internetowej; zabezpiecza działania 

online takie jak zakupy przed różnymi formami złośliwego oprogramowania, które 

mogą działać w systemie i wykraść poufne dane;  

• Bitdefender AUTOPILOT – funkcja ta daje możliwość optymalnej konfiguracji działa-

nia programu i zapewnia skuteczną pracę w tle bez wyskakujących okienek i zbęd-

nych powiadomień.  

Bitdefender Antivirus Plus – jeszcze lepsza ochrona Two-
jego komputera  

Bitdefender Antivirus Plus wykonuje zarówno skanowanie dostępowe (gdy otwieramy nowe, 

nieznane dokumenty), jak i skanowanie na żądanie, czyli inicjowane przez użytkownika, 

który samodzielnie wskazuje jego zasięg.  

Aplikacja chroni przed atakami trojanów, robaków, rootkitów i wirusów, a także za-

bezpiecza transakcje i przelewy bankowe wykonywane online. Dzięki systematycz-

nym aktualizacjom cały czas stanowi niezawodne rozwiązanie w dziedzinie bezpie-

czeństwa internetowego.  

Program Bitdefender Antivirus Plus to:  

• najlepsza ochrona przed zagrożeniami komputerów z systemem Windows – program 

zapewnia osłonę przed złośliwymi oprogramowaniami; chroni poufne informacje, ta-

kie jak hasła czy numery kont, oraz dba o Twoją prywatność i dane osobowe online;  

• wielowarstwowa ochrona przed ransomware – program wykrywa zagrożenia na pod-

stawie ich zachowań, zapobiega infekcjom i chroni najważniejsze dokumenty przed 

szyfrowaniem ransomware;  

• poprawa żywotności baterii – program zapewnia zoptymalizowaną szybkość i naj-

lepszą wydajność na różnych platformach.  

Dla osób, które po raz pierwszy zaopatrują się w profesjonalny pakiet do ochrony urządze-

nia Bitdefender Antivirus Plus, przygotowano specjalny samouczek wraz z instruktażem, 

stopniowo i klarownie przeprowadzający przez cały proces konfiguracji.  


