
Насолоджуйтесь абсолютною безпекою 
і будьте впевнені у захищеності інформації

Panda Global Protection 2010 є найбільш довершеним 
продуктом з усіма необхідними для захисту вашого комп’ютера 
й інформації інструментами. Він захистить вас від вірусів, 
шпигунів, руткітів, хакерів, онлайн-шахрайства, викрадання 
особистих даних і всіх інших інтернет-загроз. Механізм 
антиспам убереже вашу поштову скриньку від небажаних 
листів, а опція «Батьківський контроль» подарує вашій родині 
безпечне користування Інтернетом. Ви також можете створити 
резервні копії важливих файлів (документів, аудіо записів, 
фотографій тощо) на CD/DVD або онлайн (доступно 5ГБ 
вільного простору) і відновити їх у випадку випадкової втрати 
або пошкодження. Також завдяки найбільш інноваційним і 
сучасним технологіям виявлення і вдосконаленій технології 
Колективного Розуму тепер рішення є набагато швидшим за 
попередні версії.

www.pandasecurity.com/ukraine
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Захист від вірусів, шпигунів, руткітів, хакерів, онлайн-
шахрайства, викрадання особистих даних, спаму й усіх 
інших інтернет-загроз.
Опція «Батьківський контроль» гарантуватиме вашій 
родині безпечне користування Інтернетом.
Ви також можете захистити інформацію, створивши 
резервні копії на локальному комп’ютері, чи зберегти 
важливі дані онлайн, використовуючи до 5 ГБ дискового 
простору. 
Завдяки вдосконаленій технології Колективного Розуму і 
мінімальному впливу на ваш комп’ютер тепер рішення є 
набагато швидшим за попередні версії. 
Panda Global Protection 2010 включає технологію вакцинації 
USB-пристроїв.
Найпростіший у використанні продукт, найлегший захист.
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Максимальний захист 
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Колективний Розум = Максимальний Захист
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Джерело: «Статистика WildList виявлення загроз нульового 
дня» AV-Test.org. 
Квітень 2007 - грудень 2008.

Використання пам’яті комп’ютера попередніми версіями 
порівняно з Panda 2010.
Джерело: Внутрішній тест на продуктивність

Протягом 20 років Panda Security вдосконалює свої продукти і 
захищає своїх користувачів від вірусів та інших загроз. Як завжди 
ви можете бути впевненими, що продукти Panda поєднують у собі 
найкращі технології захисту із найпрогресивнішими розробками 
для збільшення швидкості й ефективності роботи, щоб 
використання ресурсів вашого комп’ютера було мінімальним.
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версії    
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2010   

Колективний Розум = Мінімальний Вплив



SOS вірус

Включає повний комплекс обслуговування протягом одного року без додаткової оплати

Технічна підтримка на форумах
Приєднуйтесь до нашої команди експертів і отримайте допомогу 
у вирішенні усіх ваших питань і проблем у режимі реального часу. 

Технічна підтримка через e-mail і Веб
24 години на добу, 365 днів на рік наша всесвітня мережа експертів 
із технічної підтримки завжди на прямому зв’язку з вами. 

Безперервне оновлення у режимі реального часу
Поєднання технології Колективного Розуму з традиційними оновленнями 
сигнатурних баз захистить вас від найновіших і найбільш небезпечних загроз. 

Цей сервіс швидкого реагування дозволяє направляти підозрілі файли 
безпосередньо інженерам PandaLab.
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МІНІМАЛЬНІ СИСТЕМНІ ВИМОГИ:
- Операційна система: Windows XP 32 біти
  Windows Vista 32 і 64-біти
- Процесор: Pentium 300 MHz або потужніший
- Оперативна пам’ять: 128 MБ без TruPrevent, 
  512 MБ із TruPrevent (рекомендовано 1 ГБ)

- Жорсткий диск: 275 MБ 
   вільного простору
- MS Internet Explorer 6.0
- CD-ROM
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Призначений для 1 ПК до 3 ПК до 3 ПК до 3ПК
Захист від зловмисних программ rre
Антизловмисний механізм виявляє і знешкоджує загрози Так Так Так Так

Захист при миттєвому обміні повідомленнями (MSN, Yahoo Messenger тощо) Так Так Так Так

Вдосконалений проактивний захист Так Так Так Так

Персональний брандмауер захищає від атак хакерів Так Так Так Так

WiFi монітор захищає вашу бездротову мережу від вторгнень Так Так Так Так

Захист від викрадання особистих даних
Фільтр АнтиФішинг захищає вас від онлайн-шахрайства Так Так Так Так

Механізм захисту від банківських троянів дозволяє вам проводити 
розрахункові операції та купувати онлайн без хвилювань

Так Так Так Так

Технологія АнтиРуткіт Так Так Так Так

Безпечне перебування в Інтернеті 
Фільтр АнтиСпам захищає вашу поштову скриньку від небажаних листів - - Так Так

Опція “Батьківський контроль” дозволяє безпечно користуватись Інтернетом 
вашим дітям

- - Так Так

Веб-фільтр дозволяє вам безпечно користуватись Інтернетом без ризику 
зараження

- - Так Так

Фільтр Персональної Інформації запобігає викраданню будь-якої особистої 
інформації

- - Так Так

Оптимізація роботи ПК
Резервне копіювання/Відновлення - - Так Так

Преміум система резервного копіювання онлайн з дисковим простором 5 Гб - - - Так

Збільшення продуктивності вашої операційної системи за допомогою утиліт 
Tune-Up

- - - Так

Panda SecurityTМ. TruPrevent зареєстрована в США. Патентне відомство. Логотипи Windows Vista та Windows є торговими марками або зареєстрованими торговими знаками корпорації Microsoft у Сполучених Штатах 
Америки та інших країнах. Усі інші назви продуктів можуть бути зареєстрованими марками відповідних компаній. ВІ-1319-09. Технологія фільтрування контенту, що входить до даного продукту, належить Cobion.
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