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Z ESET Cyber Security Pro zyskasz 
skuteczną ochronę przed zagrożeniami 
oraz zabezpieczysz się przed ewentualnymi 
próbami kradzieży tożsamości. Aplikacja 
pozwoli Ci również na precyzyjną kontrolę 
treści, do których dostęp mogą mieć Twoje 
dzieci w Internecie. Z ESET Cyber Security Pro 
pozostajesz bezpieczny niezależnie od tego 
czy korzystasz z portali społecznościowych, 
przeglądasz strony internetowe czy grasz 
w ulubione gry. Wszystko to bez wpływu 
na szybkość działania Twojego komputera.

Skuteczna ochrona przed zagrożeniami

Zabezpiecz swoje prywatne dane

Korzystaj ze swojego Maca bez obaw o infekcje i zapobiegaj przenoszeniu zagrożeń na komputery z systemami Windows i Linux. 
Zyskaj zabezpieczenie przed wirusami, robakami internetowymi czy aplikacjami szpiegującymi.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania ze swojego rachunku bankowego w Internecie lub podczas zakupów w sieci. 
Zyskaj ochronę jakiej potrzebujesz, dopasowując restrykcyjność ustawień aplikacji do własnych potrzeb i sieci Wi-Fi, z której korzystasz.

Zapewnia proaktywną ochronę przed wszelkiego typu zagrożeniami, tymi znanymi, 
jak również nowymi, dotąd nierozpoznanymi. Powstrzymuje rozprzestrzenianie się 
infekcji na komputery z innymi systemami operacyjnymi (wykrywa i blokuje wirusy 
atakujący użytkowników systemów Windows oraz Linux).

Blokuje niepowołanym osobom dostęp do Twojego komputera i zgromadzonych na jego dysku 
cennych danych. Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy, dopasowujących poziom ochrony 
do sieci, z której korzystasz (inna ochrona w sieci domowej, inna w publicznej sieci Wi-Fi).

Skanuje pendrive’y i dyski USB, w poszukiwaniu ewentualnych zagrożeń 
zaraz po podłączeniu do komputera.

Skanuje strony internetowe (HTTP) i sprawdza wszystkie wiadomości przychodzące (POP3/IMAP), 
weryfikując czy są bezpieczne i nie zawierają zagrożeń.

Eliminuje ryzyko przenoszenia się zagrożeń pomiędzy różnymi platformami systemowymi. 
Chroni Twojego Maca przed rozsyłaniem plików, zainfekowanych zagrożeniami, mogących 
wyrządzić szkodę użytkownikom systemów Windows oraz Linux.

Antywirus i Antyspyware

Firewall

Chroni Twoje najcenniejsze dane, w tym dane kart kredytowych oraz loginy i hasła do kont 
bankowych, przed próbami wyłudzenia, realizowanymi za pośrednictwem pułapek phishingowych 
(stron www podszywających się pod oryginalne serwisy internetowe banków).

Zapobiega nieautoryzowanym próbom kopiowania Twoich prywatnych danych na zewnętrzne 
nośniki danych. Umożliwia zablokowanie korzystania z nośników CD, DVD, USB oraz zewnętrznych 
dysków twardych i urządzeń iOS.

Antyphishing

Kontrola nośników 
wymiennych

Automatyczne skanowanie 
nośników

Skanowanie poczty 
i stron WWW

Zapobiega rozprzestrzenianiu 
się zagrożeń



Ciesz się niezmienioną wydajnością swojego Maca
ESET Cyber Security Pro działa niezauważenie dla Ciebie i Twojego Maca, pozostawiając wolne zasoby dla innych programów, z których 
korzystasz na co dzień. Ciesz się ulubioną grą lub filmem bez przerywania rozrywki przez wyskakujące okna.

Utrzymuje wysoką wydajność chronionego komputera i wydłuża czas działania jego podzespołów.Wyjątkowa lekkość

ESET Cyber Security Pro automatycznie przełącza się w tryb dyskretny, w chwili, gdy uruchomisz 
dowolną aplikację, działającą w trybie pełnoekranowym. 
Blokuje wyświetlanie wyskakujących okien i wstrzymuje zaplanowane zadania skanowania, 
by zachować pełną wydajność maszyny i nie przeszkadzać Ci w rozrywce lub w pracy.

Aktualizacje dla programu ESET Cyber Security Pro pobierają się automatycznie, a ich niewielka 
waga sprawia, że nie spowalniają działania Twojego łącza internetowego.

Tryb pełnego ekranu

Szybkie i lekkie 
aktualizacje

Zainstaluj i zapomnij lub skonfiguruj według własnych potrzeb 
ESET Cyber Security Pro umożliwia skonfigurowanie poziomu ochrony według Twoich własnych wymagań i potrzeb. O wszystkich 
próbach infekcji i wykrytych zagrożeniach program poinformuje Cię zaraz po zidentyfikowaniu niebezpieczeństwa. 

Pozwala szczegółowo skonfigurować poziom ochrony, a także sam proces skanowania. 
Możliwe jest m.in. określenie czasu przeznaczonego na sprawdzanie dysków w poszukiwaniu 
zagrożeń oraz rozmiaru skanowanych plików.

Cały interfejs graficzny aplikacji przygotowano specjalnie dla systemu OS X, dzięki temu korzystanie 
z ESET Cyber Security Pro już od pierwszej chwili będzie dla Ciebie wyjątkowo intuicyjne.

Ustawienia dla 
zaawansowanych 
użytkowników

Znajomy wygląd

Zadbaj, by Twoje dzieci poznały tylko dobre strony Internetu
Chroń swoje pociechy przed nieodpowiednimi treściami w Internecie. Określ, które z ponad 20 kategorii tematycznych mają być dla nich 
niedostępne w sieci. 

Pozwala błyskawicznie definiować tematykę witryn, do których ma mieć dostęp Twoje dziecko 
– wystarczy, że określisz w programie wiek swojej pociechy.

Kontrola rodzicielska
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