
PANDA DOME

Προστατέψτε το Wi-Fi δίκτυο σας 
και περιηγηθείτε στο διαδίκτυο με ασφάλεια.

ESSENTIAL

Προστασία για όλες σας τις συσκευές:



H πλατφόρμα PANDA DOME προσαρμόζεται στις προσωπικές 
σας ανάγκες σε κάθε στάδιο της ζωής σας. Η προστασία που 
σας παρέχει το PANDA DOME είναι τόσο ευέλικτη αλλά και 
δυναμική ώστε να νιώθετε ασφάλεια πάντα και παντού.

Αναβαθμίστε την έκδοση σας ή προσθέστε τις επιθυμητές 
λειτουργίες προστασίας όποια στιγμή εσείς επιθυμείτε.

Το PANDA DOME  είναι η μόνη λύση που προσαρμόζεται τόσο 
στις ανάγκες προστασίας σας όσο και στις οικονομικές σας 
δυνατότητες.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΤΟ PANDA DOME ESSENTIAL;
Για να προστατέψετε όλες σας τις συσκευές από κάθε είδους απειλή.

Για να κρατήσετε το Wi-Fi δίκτυο σας ασφαλές από hackers και εισβολείς.

Για να αποτρέψετε οποιαδήποτε μόλυνση από USB συσκευές

Για να σερφάρετε, να κάνετε αγορές On-line και τραπεζικές συναλλαγές με απόλυτη  ασφάλεια.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ PANDA DOME;

Eπισκεφτείτε το νέο μας website και μάθετε πως μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή 
προστασία και να κάνουμε την ζωή σας πιο εύκολη: http://www.pandasecurity.com/homeusers

PANDA DOME ESSENTIAL



PANDA DOME ESSENTIAL

COMPLETEADVANCEDESSENTIAL
Windows®

Προστατεύστε τον υπολογιστή σας από οποιαδήποτε απειλή

Προστασία των USB συσκευών

Αποκλείστε τους hackers με προηγμένο προσωπικό firewall 

Προστατέψτε το Wi-Fi δίκτυο σας από τους hackers και τους γείτονες

Ασφαλίστε τους κωδικούς σας με το εικονικό πληκτρολόγιο

Online backup: Κρατήστε τα δεδομένα σας ασφαλή για πάντα 

Διαγράψτε τα δεδομένα σας για πάντα
Βελτιστοποίηση επίδοσης: Καθαρίστε και επιταχύνετε το PC σας για να λειτουργεί σαν 
καινούργιος
Αντικλεπτική προστασία: Βρείτε το PC σας ανά πάση στιγμή

Προστατέψτε και διαχειριστείτε όλους τους κωδικούς σας μόνο με ένα click

Κρυπτογραφείστε φακέλους και αρχεία που περιέχουν εμπιστευτικά και ευαίσθητα δεδομένα στο PC 

Επιπλέον προστασία ενάντια σε ransomware και προηγμένων επιθέσεων

Gaming / Multimedia mode: Απολαύστε ταινίες,σειρές και βιντεοπαιχνίδια χωρίς 
διακοπές
Rescue kit: Ένα εργαλείο για να ανακτήσετε μολυσμένα  PC

Aποφύγετε phishing και απατηλές ιστοσελίδες όταν ψωνίζετε, σερφάρετε ή 
πραγματοποιείτε τραπεζικές συναλλαγές online

Γονικός έλεγχος: Έχετε υπό έλεγχο τις online δραστηριότητες των παιδιών σας και 
αποκλείστε την πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο

Android™

Προστατεύστε την συσκεύη σας από οποιαδήποτε απειλή
Ελεγκτής ιδιωτικότητας: Μάθετε σε ποιες πληροφορίες σας έχουν πρόσβαση οι 
εφαρμογές που χρησιμοποιείτε
Βελτιώστε την απόδοση και μεγιστοποιήστε την ζωή της μπαταρίας

Εντοπίστε, κλειδώστε και διαγράψτε τα δεδομένα της συσκευή σας από απόσταση

Ειδοποίηση κλοπής της συσκευής

Ειδοποιήσεις και αντικλεπτικός συναγερμός για την προστασία χαμένων συσκευών

Τραβήξτε φωτογραφία του κλέφτη  και μάθετε που βρίσκετε

Αποκλείστε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές με PIN

Έξυπνος έλεγχος από το Android Wear smartwatch σας

Aποκλείστε ανεπιθύμητες κλήσεις

Mac®

Προστατεύστε την συσκεύη σας από οποιαδήποτε απειλή

Περιηγηθείτε με ασφάλεια και αποφύγετε απατηλές ιστοσελίδες

iOS®

Εντοπίστε την iOS συσκευή σας

Τεχνική Υποστήριξη
Μέσω τηλεφώνου, email, chat, website, και forum1

VPN

Δωρεάν VPN: Χρήση προκαθορισμένης τοποθεσίας -1 συσκευή - 150 MB/ημηρεσίως

1.Οι υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:: http://www.pandasecurity.com/ © Panda Security 2018. All rights reserved



ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Windows®

Λειτουργικό σύστημα: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | 
Vista (32-bit & 64-bit), XP (32-bit) SP3 or later
RAM: 256 MB
Σκληρός δίσκος: 240 MB of free space
Επεξεργαστής:  Pentium 300 MHz or higher
Browser: MS Internet Explorer 6.0 or later, Mozilla 
Firefox 2 or later, Google Chrome

Android™

Λειτουργικό σύστημα: Android™ 4 or later

Mac®

Λειτουργικό σύστημα: OSX 10.10 or later
Επεξεργαστής:  Intel® Core™ 2 Duo or later
Σκληρός δίσκος: 200 MB of free space

iOS®

Λειτουργικό σύστημα: iOS® 7 or later
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