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De beste beveiliging. De beste prestaties. 
Gemakkelijk te gebruiken.

Bitdefender Antivirus Plus 2016 biedt onmisbare antivirusbescherming tegen online dreigingen. Deze oplossing 
is gebaseerd op technologie die als PRODUCT VAN HET JAAR(1) is bekroond en gebruikt zelflerende methoden 
om online dreigingen te blokkeren zonder uw apparaat te vertragen. Onze unieke, gebruiksvriendelijke oplossing 
neemt automatisch de beste beslissingen voor de beveiliging van uw gegevens, uw online betalingen en uw 
privacy.

Beste bescherming tegen online dreigingen. 
Officieel PRODUCT VAN HET JAAR(1)

Geen invloed op de prestaties - GOLD Award(2) 

voor hoogste systeemsnelheid.

OneClick Security. Automatische bescherming 
zonder vragen te stellen.

Bescherm uw online privacy. Bescherm uw 
identiteit.
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Beste bescherming tegen infecties 
(op een schaal van 0 tot 6; hierbij staat 6 voor de  beste bescherming)(3) 

Laagste impact op de prestaties 
(op een schaal van 0 tot 6; hierbij staat 6 voor de minste impact)(4)
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Bitdefender beschermt zowel de apparaten als de privacy van de gebruiker.
Onze bekroonde beveiligingstechnologie biedt bescherming tegen alle moderne online dreigingen, van hinderlijke adware tot gevaarlijke malware die u 

bespioneert, uw gegevens steelt, online betalingen onderschept of uw gegevens gijzelt om losgeld te vragen.
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Bestandscodering

Anti-Theft voor mobiele apparaten

VERBETERD Tune-Up. One-Click Optimizer

Ondoordringbare antispam

NIEUW Compleet ouderlijk toezicht

NIEUW Volgende generatie firewall

VERBETERD Wachtwoordbeheer

NIEUW Beveiliging tegen ransomware

Veilig surfen. Privacybescherming.

Speciale betalingsbeveiliging

Zelflerende technologie

Automatische beveiliging. Stopt alle online dreigingen.

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN
Besturingssysteem: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Windows 10
CPU: Dual Core 1,6 GHz processor Geheugen (RAM): 1 GB
Beschikbare vrije schijfruimte: 1 GB vrije ruimte (minstens 800 MB op het systeemstation);

AANBEVOLEN SYSTEEMVEREISTEN
Besturingssysteem: Microsoft Windows 7(SP1), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Windows 10
CPU: Intel CORE 2 Duo (2 GHz) of gelijkwaardige processor
Geheugen (RAM):
2 GB (Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 
10)
Beschikbare vrije schijfruimte: 2 GB vrije ruimte (minstens 800 MB op het systeemstation)

SOFTWAREVEREISTEN
Internet Explorer 10 en hoger

Ondersteuning voor/integratie met:
Yahoo Messenger versie 9 of hoger, Skype versie 6.3 of hoger, Mozilla Firefox versie 14 of 
hoger, Google Chrome versie 20 of hoger, Thunderbird versie 14 of hoger, Outlook 2007, 2010, 
2013, Outlook Express of Windows Mail on x86

BEVEILIGING MET KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
Bitdefender komt elke keer op nr. 1(5) doordat het zich sneller ontwikkelt dan de malware. Onze bekroonde technologieën gebruiken 

zelflerende algoritmen om nieuwe of nog onbekende dreigingen binnen enkele seconden feilloos te detecteren.

Geen invloed op de prestaties
Gebruik uw apparaat veilig zonder afbreuk te doen aan snelheid 
of prestaties. Bitdefender Photon™ stelt zich in op de manier 
waarop u uw apparaat gebruikt en zorgt dat de scans uw 
activiteiten niet hinderen.

Gemakkelijk te gebruiken. 
OneClick Security™
Wij vinden dat ook het meest complexe product gemakkelijk 
te gebruiken moet zijn. Daarom neemt Bitdefender 2016 alle 
beveiligingsbeslissingen automatisch, zodat u uw apparaat 
ongestoord kunt gebruiken.

“Je merkt amper dat het actief is.”
Bitdefender 2015 | Driemaal PC MAG Editor’s Choice | juli 2014

“Alles gedetecteerd – 100 procent.”
Bitdefender 2015 | PC WORLD | maart 2015

www.bitdefender.nl

Installatie en gebruik van dit product houdt in dat u de bepalingen en voorwaarden van de Bitdefender-licentieovereenkomst in dit pakket volledig begrijpt en accepteert. Indien u het niet eens bent met de bepalingen in de licentie, installeer de software dan niet. Voor gebruik van het 
product moet een Bitdefender-account worden aangemaakt. U kunt het pakket retourneren naar de verkoper binnen 30 dagen na aankoop.  Meer informatie op www.bitdefender.nl. Copyright © 1997- 2015 Bitdefender. Beschermd door de Amerikaanse patenten 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. Andere producten die niet gerelateerd zijn aan Bitdefender en de hierin omvatte geregistreerde handelsmerken zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
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