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De duur van 5 jaar komt overeen met de geschatte duur dat een gebruiker zijn PC behoudt. De prijs van €29.95 incl. btw is de 
maximaal aanbevolen verkoopprijs, distributeurs zijn vrij om hun eigen prijzen vast te stellen. 

Profiteer van een optimale beveiliging en updates van de virusdatabase gedurende de volledige levensduur van uw 
PC(1). Het is niet langer nodig om jaarlijks te betalen om uw licentie te verlengen!
Bitdefender Antivirus Essential 2015 omvat de technologie uitgeroepen tot “Beste Beveiliging” en “Beste Prestaties”.

NE PAYEZ PLUS CHAQUE ANNÉE, ADOPTEZ BITDEFENDER ANTIVIRUS ESSENTIAL
BETAAL NIET MEER ELK JAAR, NEEM BITDEFENDER ANTIVIRUS ESSENTIAL

Coût total sur 5 ans :
Totale kosten over 5 jaar:

29,95 €
2014 2015 2016 2017 2018

0 €29,95 € 0 € 0 € 0 €



MINIMAAL VEREISTE CONFIGURATIE: 
•  Windows® 8, Windows® 7 (SP1), Windows® Vista (SP2), 

Windows® XP (SP3) 
• CPU: 1 GHz 
• RAM: 1GB 
• Internetverbinding 

(1)Gratis en onbeperkte updates van de virusdatabase gedurende de hele levensduur van de 
computer waarop de licentie is geïnstalleerd. Aangezien de licentie persoonlijk is, vervalt 
deze bij eventueel verkoop van uw computer of als u het aan een derde doorgeeft. Geldig 
in franstalige en nederlandstalige landen. Algemene gebruiksvoorwaarden in de verpakking 
en op www.bitdefender.nl/AVE  

Functies:
Scan Dispatcher
Deze technologie maakt het mogelijk om de invloed van 
de bescherming op de prestaties van uw computer tot een 
minimum te beperken en voert alleen analyses uit als het 
niveau van het beschikbare vermogen ze “onzichtbaar” 
maakt voor de gebruiker.

Antiphishing
Analyseert en blokkeert de websites die oplichterij 
doorzenden en proberen je persoonlijke gegevens en 
bankgegevens te stelen.

Automatische analyse
Als het product eenmaal is geïnstalleerd, worden de 
engines bijgewerkt en Bitdefender Antivirus Essential 2015 
start automatisch analyses op een wijze die onzichtbaar is 
voor de gebruiker.

Active Virus Control
Bewaakt in realtime het gedrag van processen die worden 
uitgevoerd op het systeem van de gebruiker en blokkeert 
automatisch de verdachte activiteiten.

Geoptimaliseerde installatie
Bitdefender Antivirus Essential 2015 optimaliseert de 
installatieprocessen door taken gelijktijdig uit te voeren: 
downloaden van de nieuwste bestanden en installatie van 
het product.

“In-the-cloud”-services
De uitwisseling in realtime van gegevens tussen de 
Bitdefender-servers en uw oplossing verzekeren u ervan 
dat u voortdurend bent beschermd tegen alle bedreigingen, 
zelfs onbekende.

Vereenvoudigd gebruik
Bitdefender Antivirus Essential 2015 zet eenvoud op 
de eerste plaats. Waarom zou u tijd verliezen met het 
configureren van uw oplossing? Bitdefender doet het voor u!

Automatische updates 
Het product wordt automatisch bijgewerkt en dit vereist 
geen enkele tussenkomst van u.

Waarom Bitdefender?

a  Als no.1 geklasseerde beveiligingstechnologieën. 
Bitdefender Antivirus Essential gebruikt door 
AV-Test in januari 2014 als nr 1 aangemerkte 
antivirustechnologieën (tests uitgevoerd op 
Internet Security)

a  Een technologische Bitdefender deskundigheid 
ten dienstevan meer dan 500 miljoen gebruikers 
over de hele wereld

a  Technische ondersteuning, gegarandeerd door 
deskundigen, per telefoon en via e-mail

a  Elk uur automatische updates van de 
virusdatabase

Waarom Bitdefender Antivirus Essential 2015:
•  Gratis toegang tot de updates van de database met virushandtekeningen 

gedurende de hele levensduur van uw PC(1)

•  Zuiniger dan een klassiek antiviruspakket
•  Antivirus Essential omvat de Antivirus- en Antiphishing-

beveiligingstechnologieën die vele malen bekroond zijn
•  Eenvoudige en snelle installatie in enkele klikken
•  Een ‘discrete’ beveiliging: geen configuratie nodig, geen waarschuwingsberichten, 

noch onderbreking tijdens het gebruik van uw computer
•  Vraagt zeer weinig vermogen om uw computer niet te vertragen

“De beste Antivirus van 2014”
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Bitdefender is uitgegeven door Profil technology S.A., uitgever en verdeler van software voor particulieren en bedrijven.

Een technologische Bitdefender deskundigheid ten dienste 
van meer dan 500 miljoen gebruikers over de hele wereld.


