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Jedna licence chrání vše
Instalovat můžete libovolnou kombinaci následujících produktů.

Android

ESET Mobile Security 
ESET Smart TV Security

Windows

ESET Internet Security 
ESET NOD32 Antivirus

macOS

ESET Cyber Security Pro 
ESET Cyber Security

Systémové požadavky • ESET NOD32 Antivirus a ESET Internet Security podporují operační systémy Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 s SP1 a posledními 
aktualizacemi. ESET Cyber Security a ESET Cyber Security Pro podporují macOS 10.12 a vyšší. ESET Mobile Security podporuje Android 4.1 a vyšší. ESET 
Smart TV Security podporuje Android 7 a vyšší. Produkty vyžadují internetové připojení. Pro ověření kompatibility s posledními verzemi mobilních 
operačních systémů se podívejte na www.eset.cz.

Copyright © 1992 – 2020 ESET, spol. s r. o. ESET, logo ESET, postava ESET android, NOD32, ESET Smart Security, SysInspector, ThreatSense, ThreatSense.
Net, LiveGrid, logo LiveGrid a jiné uvedené produkty ESET, spol. s r. o., jsou registrované ochranné známky společnosti ESET, spol. s r. o. Windows® a logo 
Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní zde uvedené společnosti nebo produkty 
mohou být registrovanými obchodními známkami svých vlastníků. Vyrobeno podle norem jakosti ISO 9001:2015 a standardu zabezpečení informací ISO 
27001:2013.

POČÍTAČE
CHYTRÉ TELEFONY

TABLETY
CHYTRÉ TELEVIZE

Pokročilá internetová ochrana až 
pro 3 počítače + 3 mobilní zařízení 
s operačními systémy Windows, 
macOS a Android.

110M+
uživatelů po celém světě

100+
prestižních ocenění VB100

30+
let technologie NOD32

Snadné licencováníOchrana všech zařízení Vyvážená kombinace

Jednou licencí zabezpečíte 3 PC  
a 3 mobilní zařízení. Při pořízení nového 
zařízení pouze přenesete licenci. Po dobu 
její platnosti máte přístup k nejnovější 
verzi produktu.

Nezáleží na tom, zda používáte 
operační systém Windows, macOS  
nebo Android. ESET Family Security 
Pack obsahuje produkty pro všechny 
hlavní platformy.

Všechny produkty ESET chrání 
rodinná zařízení před všemi typy 
moderních hrozeb při zachování 
rychlosti zařízení a perfektní detekce 
škodlivého kódu.


