
Panda
Global Protection
2014
Segurança máxima para
todos os seus dispositivos!

Como se liga à Internet? PC? 
Mac? Tablet? ou Smartphone? 

É igual, Panda Global Protection 2014 
protege os seus dados contra todas as 
ameaças, independentemente do 
dispositivo com que navega.

O que oferece Panda 
Global Protection 2014?

Protecção avançada contra vírus e hackers = Uma barreira intrasitável 
Protecção imediata contra todo o tipo de ameaças conhecidas e desconhecidas graças à tecnología Cloud da Panda Security.

Gestor de palavras-passe = Sem necessidade de memorizar todas as suas palavras-passe.
O gestor de senhas armazena palavras-passe, números de cartão de crédito e outros dados que necessite online. Apenas terá de recordar  
uma senha mestre simples para aceder a todos esses dados, códigos e palavras-passe.

Kit de resgate = O seu salva vidas
Recupera qualquer PC no caso de algum vírus o impeça de utiliza-lo. Além disso poderá ajudar qualquer um que  esteja infectado com a
possibilidade de criar um USB de resgate. 

Controlo parental = Proteja-os mas dê-lhes o seu espaço.
Evite que os seus filhos naveguem na internet e vejam conteúdos inapropiados. Não permita que joguem com a sua inocência.

Protecção de identidade = Evita que lhe roubem dados pessoais e  confidenciais. 
Filtro de informação confidencial que protege os seus dados pessoais.

Optimização = Aumenta a velocidade do seu PC.
Aumenta o rendimento do seu PC graças às utilidades de Tune-Up.

Cópias de seguraça = Evita perdas acidentais.
Guarde e restaure os seus arquivos evitando perdas acidentais. Aceda aos seus dados em qualquer local mediante o Backup Online. 

Entre na nossa página web e descubra como podemos facilitar a sua vida online.

Quer saber mais sobre  Panda Global Protection 2014 ?
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Protecção avançada contra vírus e hackers = Uma barreira intrasitável 
Protecção imediata contra todo o tipo de ameaças conhecidas e desconhecidas graças à tecnología Cloud da Pand

Gestor de palavras-passe = Sem necessidade de memorizar todas as suas palavras-passe.
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uma senha mestre simples para aceder a todos esses dados, códigos e palavras-passe.
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REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA:
Windows®

Sistema operativo: Windows 8 32 e 64 bits, Windows 7 32 
e 64 bits, Windows Vista 32 e 64 bits, Windows XP 32 bits
Procesador: Pentium 300 MHz ou superior
RAM: 128 MB (1 GB recomendado) 
Disco rígido: 275 MB de espaço livre 
Navegador: Internet Explorer 6.0 ou superior

Mac®

Sistema operativo: Mac OS X 10.6 ou superior
Procesador: Computador Mac com processador Intel Core 2 
Duo
Disco duro: 200 MB de espaço livre
Ligação à internet

Android
Sistema operativo: Android 2.2 ou superior
Ligação à  internet

Antivírus & Firewall

Panda USB vaccine

Anti-Spam & Control parental

Navegação segura

Identity protect        

Optimização do PC & Backup

Modo multimédia/jogos 

Gestor da rede doméstica

Encriptação e eliminação final de ficheiros 

Acesso remoto ao PC

Gestor de palavras-passe 

Kit de resgate        

Características destacadas:

PC World
5 Stars

Anti-Malware
Certi�cation

Windows XP / Vista /
Windows 7 compatible

AV
Comparatives

Tested by
AV-Test.org

Anti-Virus & Anti-Spyware
Certi�cation 

Runs Great
on Intel

Panda protege o seu mundo online
Internet
Security

Antivirus
Pro

Suporte técnico via chat, e-mail, web e forúm

Protecção avançada contra vírus e outras ameaças

Firewall. Protecção WIFI. Gestor de rede doméstica

Navegação segura. Teclado virtual 

Modo multimédia/jogo 

Protecção do seu cartão de crédito y datos personales

Anti-spam e protecção de e-mail

Controlo parental 

Cópias de segurança locais e online 

Encriptación. Gestor de claves

Optimizaçaõ do PC 

Protecção multi-dispositivo Mac, iPad, iPhone

Protecção multi-dispositivo (Smartphone, Tablet, Smart TV)

Global
Protection

AJUDAMO-LO A PROTEGER...

O SEU PC

A SUA REDE

A SUA NAVEGAÇÃO NA WEB

O SEU TEMPO LIVRE

A SUA IDENTIDADE

O SEU E-MAIL

A SUA FAMÍLIA

OS SEUS FICHEIROS

OS SEUS DADOS PESSOAIS 

O RENDIMENTO DO SEU PC

OS SEUS DISPOSITIVOS MAC/iOS

OS SEUS DISPOSITIVOS ANDROID

Fácil       
Panda Global Protection 2014 é realmente 
“instalar e esquecer ”.

Seguro
Inclui tudo o que é necessário para lhe dar a máxima 
protecção.

Completo
Protecção e suporte técnico de primeira classe.

Leve
Nem vai dar por ele.Todo o trabalho é realizado na 
Cloud da Panda.

Computadores (PC ou Mac)

Portátil (PC ou Mac)

Netbooks e Ultrabooks

Tablet (Android)

Smartphone (Android)

Dispositivos protegidos:
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