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Melhor Proteção. Melhor Desempenho. Fácil de usar

O Bitdefender Internet Security 2016 oferece a mais alta segurança na internet da atualidade. Desenvolvido 
com tecnologia premiada como PRODUTO DO ANO(1), o antivírus emprega aprendizagem automática para 
combater ameaças cibernéticas, sem que isso afete o desempenho do seu dispositivo. Ele toma as melhores 
decisões de segurança automaticamente para você, inclusive na segurança de dados, pagamentos online e 
privacidade da navegação. Ele também previne acesso não autorizado a suas informações particulares com 
um Firewall de duas vias, e discretamente protege seus filhos online.

A Melhor Proteção contra Ameaças Cibernéticas. 
PRODUTO DO ANO Oficial(1)

Nenhum Impacto no Desempenho - Prêmio 
OURO(2) por Maior Velocidade do Sistema.

OneClick Security. Automatic protection, with zero 
questions asked.

Previna o acesso não autorizado a sua 
informação privada. Firewall "Dois Sentidos".

Mantenha seus filhos seguros. Monitore Suas 
Atividades. Controle Parental Discreto.
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A Melhor Proteção Contra Contaminações 
(em uma escala de 0 a 6 e 6 sendo a  proteção mais elevada.)(3) 

Impacto Mínimo no Desempenho 
(em uma escala de 0 a 6 em que 6 é o impacto mínimo)(4)
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O Bitdefender protege a privacidade de seus usuários, assim como de seus dispositivos.
Nossas tecnologias premiadas de segurança protegem contra todas as ameaças cibernéticas atuais, desde adwares incômodos a malwares perigosos 

que se infiltram para obter dados, interceptar pagamentos online, espionar ou reter sua informação em troca de pagamento de resgate.



Encriptação de Arquivos

Dispositivo Anti-Roubo

Otimização REFORÇADA. Otimizador de Um Clique

Antispam impenetrável

NOVO Controle parental total

NOVO Firewall de última geração

Gerenciador de Senhas MELHORADO

NOVO Defesa contra ransomware

Navegação segura. Proteção de Privacidade.

Proteção específica para pagamentos

Tecnologias de aprendizagem automatizada

Auto Proteção. Impede todas as ameaças eletrônicas.

REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA
Sistema operacional:  Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 
8.1, Microsoft Windows 10
CPU: processador Dual Core de 1.6 GHz Memória (RAM): 1 GB
Espaço livre no disco rígido: 1 GB de espaço livre (pelo menos 800 MB no disco do sistema)

Requisitos Recomendados de Sistema
Sistema operacional:  Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 
8.1, Microsoft Windows 10
CPU: Intel CORE 2 Duo (2 GHz) ou processador equivalente
Memória (RAM)
2 GB (Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 
10)
Espaço livre no disco rígido:2 GB de espaço livre (pelo menos 800 MB no disco rígido do 
sistema)

REQUISITOS DE SOFTWARE
Internet Explorer 10 ou superior

Suporta/Integra com:
Yahoo Messenger versão 9 e mais recentes, Skype versão 6.3 e mais recentes, Mozilla Firefox 
versão 14 e mais recentes, Google Chrome versão 20 e mais recentes, Thunderbird versão 14 e 
mais recentes, Outlook 2007, 2010, 2013, Outlook Express e Windows Mail em x86

SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL JUNTAS
O Bitdefender está consistentemente em primeiro lugar(5) graças à sua habilidade de evoluir mais rápido que o malware. Nossas 

tecnologias premiadas utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para revelar ameaças novas ou desconhecidas em 
segundos e com precisão.

Zero impacto no desempenho
Utilize seu dispositivo com segurança, sem comprometer sua 
velocidade e desempenho. O Bitdefender Photon™ gradualmente 
se adapta à maneira em que você utiliza seu dispositivo e 
assegura que as verificações não atrapalhem suas atividades.

Fácil de usar OneClick Security
Acreditamos que, mesmo que complexo, um produto deve ser 
fácil de usar. Por isso o Bitdefender 2016 toma as decisões vitais 
de segurança automaticamente, deixando-o livre para curtir seu 
aparelho.

"você nem saberá que ele está lá."
Bitdefender 2015 | Três vezes Escolha do Editor da PC MAG | 
Julho de 2014

"pegou tudo – 100 por cento."
Bitdefender 2015 | PC WORLD | Março de 2015

www.bitdefender.com.br

A instalação e uso deste produto indica uma completa compreensão e aceitação dos termos e condições do Acordo de Licença do Bitdefender incluído neste pacote. Se não concordar com os Termos da Licença, não instale o software. É obrigatório criar uma conta Bitdefender para 
utilizar o produto. Poderá devolvê-lo ao vendedor no prazo de 30 dias a partir da data de compra. Mais informações em www.bitdefender.com.br. Copyright © 1997- 2015 Bitdefender. Protegido por U.S. Patent No: 8,954,519 B2 • 8,935,783 B2 • 8,910,238 B2 • 8,875,295 B2 • 8,813,239 
B2 • 8,813,222 B1 • 8,695,100 B1 • 8,656,482 B1 • 8,631,330 B1 • 8,584,235 B2 • 8,572,184 B1 • 8,407,797 B1 • 8,335,383 B1 • 8,170,966 B1 • 8,151,352 B1 • 8,131,655 B1 • 8,065,379 B1 • 8,051,139 B1 • 8,010,614 B1 • 7,945,627 B1 • 7,751,620 B1. Qualquer outro produto relacionado que 
não seja Bitdefender, marcas registradas aqui apresentadas são de propriedade exclusiva de seus respectivos donos.

1. http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/01/avc_sum_201412_en.pdf • 2. http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/01/avc_sum_201412_en.pdf • 3. Pontuações médias oficiais segundo os resultados da AV-TEST entre janeiro de 2011 e abril de 
2015.https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/ • 4. Pontuações médias oficiais segundo os resultados da AV-TEST entre janeiro de 2013 e abril de 2015.https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/ • 5. Das principais organizações independentes: AV-TEST: https://
www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/windows-8/june-2015/ e AV-COMPARATIVES http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/01/avc_sum_201412_en.pdf


