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PREDSTAVITEV

ESET Multi-Device Security

Zaščitite vse svoje naprave
..Enotna vrhunska protivirusna zaščita za vaše domače naprave..

Doma uporabljate osebni računalnik, v službi
prenosnik, na poti pa preverjate elektronsko
pošto in preletite novice dneva na pametnem
telefonu in tablici? Bi radi imeli kakovostno
spletno zaščito za vse naprave na enem mestu?
Idealno rešitev za protivirusno zaščito vseh
naprav vam ponuja nov paket ESET Multi-Device Security Pack, narejen na tehnologiji legendarnega protivirusnega programa NOD32.
Zdaj z dodatnimi varnostnimi funkcijami osme
generacije protivirusnih programov ESET in
zaščito za mobilne naprave Android.

Dva paketa – rešitev za vsako družino ali
manjše podjetje

ESET Multi-Device Security Pack nudi vrhunsko
proaktivno protivirusno zaščito za računalnike
in mobilne naprave v enem. ESET Multi-Device
Security Pack je na voljo v dveh izvedbah. Prva
je 3+3, kar pomeni, da paket nudi protivirusno
zaščito za tri računalnike in tri pametne telefone ali tablice. Drugi paket pa vsebuje pet licenc za zaščito poljubnih petih naprav;
računalnikov, tablic ali pametnih mobilnih telefonov. Vse pa deluje na priljubljenih operacijskih sistemih Windows, Mac OS, Linux, Android, Windows Mobile in Symbian.

Antivirus
paket za 6
naprav že za

59,99 €

Enostaven nadzor nad licencami
Nič več zmede z nadzorom nad različnimi licencami. Računalniki in mobilne naprave se bodo
posodabljale samodejno. S paketom prejmete
tudi možnost uporabe funkcije Anti-Theft
(zaščita proti kraji), tako za prenosnike kot mobilne naprave. Na spletnem računu my.eset.
com lahko upravljate z izgubljenimi napravami,
pošiljate sporočila najditelju ali izbrišete podatke na daljavo.

Nova generacija izdelkov ESET
V paketu so vsi izdelki za domačo uporabo,
skupaj z izdelki ESET Smart Security, ESET
NOD32 Antivirus in ESET Mobile Security. Ti

zašciti se z
antivirusom in
uživaj na netu
Raziskuj internet, zaščiten z vrhunskimi
protivirusnimi rešitvami za vse naprave računalnike, telefone in tablice.

distribucija: SI SPLET d.o.o., doLEnjSka c. 138, LjubLjana | 01 428 94 05 | Info@SISPLET.com

www.racunalniske-novice.com

pa vključujejo vse, od protivirusne in protivohunske zaščite, požarnega zidu, zaščite pred
ribarjenjem, zaščite pred neželeno pošto do
starševskega nadzora in zaščite botnet. Programe lahko tudi brezplačno preizkusite na
spletni strani www.eset.si in se šele na podlagi svoje izkušnje odločite za nakup programa
ESET.
Enostavno upravljanje, hiter, učinkovit protivirusni program in zaščita za mobilne naprave so
le glavne prednosti uporabe paketa ESET MultiDevice Security Pack. Ob uporabi jih boste
spoznali še veliko več. Uživajte na spletu pri delu ali zabavi z zaščito ESET, ki ji zaupajo že milijoni uporabnikov po vsem svetu.
(P. R.)
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