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Total Security 2020, 1 device, 1Y, Slim Sierra, noCD, BE
Kaspersky Total Security is de premium antivirus- en beveiligingsoplossing voor jou en jouw gezin – op pc, Mac en
mobiel. Bekroonde beveiligingstechnologieën beschermen je privacy, geld, wachtwoorden en persoonlijke
bestanden en helpen je kinderen de digitale wereld op een veiligere manier te verkennen.

Functies & Voordelen

Beveiligt meerdere apparaten

- Beveiligt pc's, Mac-computers en Androidapparaten - Blokkeert virussen, ransomware, hackers en aanvallers -
Vergrendelt, lokaliseert en reset zoekgeraakte Android-telefoons

Geavanceerd ouderlijk toezicht

- Blokkeert toegang tot sites voor volwassenen met een eenvoudig te gebruiken web contentfilter - Helpt ouders het
apparaat gebruik van hun kinderen te beperken – met een controlefunctie - voor schermtijd en appgebruik - Ouders
kunnen de openbare Facebook-activiteiten van hun kinderen monitoren - Ouders kunnen de locatie van hun
kinderen bepalen en zien wanneer het kind buiten een opgegeven veilig gebied komt - Biedt ouders waardevolle
tips en advies van de beste kinderpsychologen



Privacybescherming

- Voorkomt dat online trackers gebruikersgegevens verzamelen– op pc en Mac - Blokkeert spionage via de webcam
van de gebruiker – op pc en Mac - Detecteert spyware op de Android-telefoon en -tablet van de gebruiker -
Vergrendelt, lokaliseert en reset zoekgeraakte Android-telefoons

Veilig winkelen en bankieren – op pc en Mac

- Opent automatisch een beveiligde browser - Controleert proactief of de gebruiker verbinding maakt met een
legitieme website - Beveiligt online betalingen en accountgegevens - Beveiligt gegevens die gebruikers verzenden,
met encryptie op bankniveau

Beveiligde VPN

- Biedt encryptie voor online gegevensverkeer – zelfs op openbare wifi - Beschermt gegevens en berichten die
worden verzonden en ontvangen - Beschermt tot 200 MB dataverkeer per apparaat per dag - Werkt op pc's, Mac-
computers en mobiele apparaten

Wachtwoordbeheer en meer

- Beveiligt, bewaart en beheert wachtwoorden - Gemakkelijker en sneller inloggen op accounts en websites -
Detecteert zwakke wachtwoorden en genereert sterke vervangingen - Slaat veilig afbeeldingen op van paspoorten,
rijbewijzen en nog veel meer - Maakt toegang mogelijk tot wachtwoorden en documenten via een pc, Mac of mobiel

Kenmerken

Distributieformaat Sierra Box

Land Belgium

Soort distributie Download
Taalversie Nederlands

Licentie

Aantal jaar 1 jaar
Aantal licenties 1 licentie(s)

Aantal PC's 1

Softwaretype Doos

Minimale systeemeisen

64-bit computing Ja

Aanbevolen RAM 2048 MB
Minimale opslag schijfruimte 1500 MB

Minimale RAM 1024 MB

Minimum processor snelheid 1000 MHz

Ondersteunde mobiele besturingssystemen

Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android
4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android
6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,
Android 8.0, Android 9.0, iOS 12

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High
Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave



Ondersteunt Windows

Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise
x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home
x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro
x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows
8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64


