


Правим интернета по-безопасен за вас!

Отдайте се на нови преживявания без да се безпокоите за сигурността си с ESET NOD32. Над 110 милиона потребители от цял свят 
ни се доверяват за засичането и елиминирането на всички заплахи, включително вируси, ransomware, rootkits, червеи и шпионски 
софтуер. NOD32 ви защитава дори от заплахи, които използват сложни методи за прикриване. Същевременно, Anti-Phishing 
функционалността ви защитава от измамни уебсайтове, които целят да откраднат личните ви данни, имена и пароли.

Защитава от вируси Защитава ви срещу всички познати онлайн и офлайн заплахи, както и предотвратява 
разпространението им от вече инфектирани компютри.

Антифишинг Защитава личната ви информация срещу измамни уеб сайтове, които искат да я придобият  
потребителските ви имена, пароли и детайли за онлайн банкиране са в безопасност!.

Защита от експлойти Защитава ви от атаки, целящи да експлоатират уязвимости в софтуера, който ползвате. Приложения 
като уеб браузъри и PDF четци са в безопасност, включително и софтуер, базиран на Java.

Система за сканиране на 
паметта 

Предоставя ти по-високо ниво на засичане на вируси, които използват множество нива на прикритие, 
за да останат незабелязани.

Сканиране в облака Ускорява сканирането като сравнява файлове срещу ESET Live Grid® базата данни. Файлове с доказано 
добра репутация се изключват от сканирането. Помага и за защитата срещу заплахи, които не са 
срещани преди чрез сравняване на поведението им с базата данни. 

Сканиране на свалящи се 
файлове

Ускорява сканирането като обработва определени типове файлове (като архиви) докато още се свалят.

Idle-State Scanning Подобрява производителността на системата ви като сканира докато не я използвате.
Помага за засичането на неактивни заплахи, които се активизират при вашето отсъствие.

Контрол на устройства Можеш да забраните непозволеното копиране на данни върху външни устройства.
Можете да блокирате външни устройства като CD, DVD, USB памет и преносими харддискове.
Позволява ви да контролирането свързването с Bluetooth, както и FireWire и serial/parallel портове.

Host-Based Intrusion 
Prevention System (HIPS)

Дава ви повече контрол над системата и нейните функции.
Позволява на напреднали потребители да определят правила за регистри, активни процеси и 
програми, с цел фина настройка на сигурността.

Защита от скриптови атаки Засича атаки от злонамерени скриптове, които се опитват да експлоатират Windows PowerShell.
Също така засича и JavaScript атаки, които могат да се задействат през браузъра ви. Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Microsoft Internet Explorer и Microsoft Edge се поддържат.

Защита от ransomware Защитава ви от атаки, които целят да заключат файловете ви и да поискат голям откуп за 
отключването им.

UEFI скенер Защита от атаки на по-дълбоко ниво - още преди старта а опрационната система 
- за системи, които поддържат UEFI интерфейса.

С легендарната ESET® NOD32 технология, 
ESET NOD32 Antivirus ви предоставя 
надеждна защита от вируси, която 
разчита на отличителната комбинация 
от засичане, скорост и използваемост. 
За всички геймъри има и режим за игри, 
който ви позволява да се възползвате 
от възможно повече системни ресурси.
Най-новата версия ви носи изобилие от 
подобрения, които включват Ransomware 
Shield. Чрез мениджъра за лицензи можете 
да управлявате всички закупени от вас 
директно през платформата my.eset.com.

NEW



Насладете се на пълната мощност на компютъра си 

Като оставя повече ресурси за програмите, които използвате ежедневно, ESET NOD32 Antivirus ви позволява да играете, работите 
и почивате без забавяне. Останете в движение за по-дълго чрез режима за пестене на батерия и се наслаждавайте на игрите без 
прекъсване.

Бърз и лек софтуер Поддържа високата производителност и щади хардуера ви.
Може да се вмести във всякакъв тип системна среда.
Спестява ви интернет трафик чрез изключително малки пакети за обновление.

Режим за игри ESET NOD32 Antivirus автоматично преминава в тих режим когато някоя програма използва целия 
екран. Системните обновления се отлагат, за да запазят системните ресурси за игри, снимки, видео 
или презентации.

Поддръжка на преносими 
компютри

Отлага второстепенните известия, обновления и интензивни процеси, за да ви спести батерия и да ви 
позволи да останете мобилни за по-дълго.

Осъвършенстван контрол над лицензите ви в my.eset.com 

Създайте безплатен акаунт в my.eset.com и поемете пълен контрол над лицензите си и свързаните с тях устройства .

Мениджър за лицензи
NEW

Преглкеждайте, управлявайте и използвайте лицензите си директно през портала my.eset.com.

Инсталирайте и забравете или персонализирайте всичко

Дори и с първоначалните си настройки, ESET NOD32 Antivirus ви осигурява надеждна защите и ви информира за всяка заплаха 
директно през началния екран. Изчистеният интерфейс ви позволява лесно да настройвате всички ежедневни задачи.  
Заедно с това, вие можете да персонализирате всичко спрямо нуждите си с над 150 детайлни опции.

Всичко на един клик 
разстояние

Можете да виждате статуса на защитата си и да получавате достъп до най-често използваните 
инструменти от всеки екран.
Предоставя ви изчерпателни решения за потенциални проблеми с едва едни клик.

Постоянни обновления Възползвайте се от всяко нововъведение в сигурноста от момента, в който то стане достъпно, за да 
поддържате сигурността си на ниво.

Настройки за напреднали 
потребители

Позволява ви да настроите всичко спрямо нуждите си.
Настройките включват параметри като дълбочина на сканиране, време за сканиране, размер на 
сканираните файлове и архиви и още много!,

 Безплатна поддръжка на 
български език 

Всеки лиценз ви осигурява 
безплатна професионална 
поддръжка на български език
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