
Mailen, online winkelen en foto’s 

ik een beveiligingsoplossing die mijn 
identiteit, geld en privacy beschermt tegen 
internetdreigingen.

Bescherm jezelf met Kaspersky Internet Security

Ik wil  

online zijn

Niets garandeert volledige bescherming, 
dus wees voorzichtig online.
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BESCHERMT JE ‘DIGITALE LEVEN’ TEGEN INTERNETDREIGINGEN 
Met onze bekroonde beveiliging bescherm je jezelf tegen virussen en cyberaanvallen, blokkeer je banners* 
en spam. Daarnaast wordt je software up-to-date gehouden en ontvang je waarschuwingen voor gevaarlijke 
websites voordat je erop klikt.

BEVEILIGT MEERDERE APPARATEN MET ÉÉN LICENTIE 
Elk apparaat dat je gebruikt, kan je veiligheid in gevaar brengen. We helpen je om je pc's, Mac-computers 
en Android-apparaten te beschermen. Bovendien kun je Android-telefoons en -tablets bij verlies of diefstal 
vergrendelen, wissen en lokaliseren.

BESCHERMT TEGEN PHISHING, SPIONAGE EN TRACKING 
Laat niemand vertrouwelijke informatie stelen. We helpen je om persoonlijke gegevens te beschermen, te 
voorkomen dat online activiteiten worden gevolgd** en blokkeren onbevoegde toegang tot je webcams**. 
Bovendien beschermen we gegevens die worden verzonden via een openbaar netwerk*.

MEER VEILIGHEID TIJDENS ONLINE WINKELEN EN BANKIEREN 
Om te voorkomen dat je geld en accountgegevens in handen van cybercriminelen vallen, biedt Veilig Bankieren 
je extra beveiligingslagen om je geld te beschermen.**

HELPT OM JE KINDEREN TE BESCHERMEN TEGEN ONLINE GEVAREN 
Onze Ouderlijk toezicht-functies helpen je kinderen tegen online risico’s te beschermen. Ongepaste inhoud en 
websites kun je blokkeren en de berichten van je kinderen op sociale netwerken beheren.**

LAAT JE APPARATEN PRESTEREN ZOALS BEDOELD 
Beveiliging mag geen vertraging opleveren. Doordat onze beveiligingstechnologieën op de achtergrond werken, 
hoef je niet bang te zijn voor vertraging in je ‘digitale leven’.

EENVOUDIGE BEVEILIGING MET ONLINE BEHEER 
Niemand wil tijd verspillen aan ingewikkelde beveiliging. Daarom bieden we je een gratis My Kaspersky-account 
aan, zodat je jouw beveiliging overal online kunt beheren.

Belangrijkste functies

Beheer je software
Software Updater* scant de software op je pc en installeert updates 
om je software up-to-date te houden. Software Cleaner* zoekt naar 
applicaties, werkbalken, adware en andere software die de prestaties 
nadelig kunnen beïnvloeden en laat aan jou de keuze of je ze wilt 
verwijderen. Installation Assistant* helpt installatievensters blokkeren 
die proberen software te installeren of wijzigingen op je pc aan te 
brengen.

Beveilig je communicatie
Als je gebruikmaakt van een openbaar netwerk, zorgt Secure 
Connection* voor de encryptie van alle gegevens die je verzendt en 
ontvangt. Gegevens kunnen zelfs bij onderschepping niet worden 
gelezen. Bij gebruik van wifi wordt met de functie Wi-Fi Security 
Notification* de door jou gebruikte verbinding gecontroleerd om 
te zoeken naar kwetsbaarheden, te waarschuwen voor gevaren en 
advies te geven over het aanpassen van beveiligingsinstellingen.

Blokkeer gevaarlijk gedrag
System Watcher* controleert je pc op schadelijk gedrag en helpt 
de gevolgen van virussen ongedaan te maken. Bovendien kan 
met onze Anti-Blocker*-technologie worden voorkomen dat jouw 
gegevens door ransomware worden vergrendeld.

Bescherm je privacy
Private Browsing** voorkomt dat je browsegedrag wordt 
bijgehouden en je persoonsgegevens worden vastgelegd. Anti-
phishingbescherming voor pc, Mac en Android helpt voorkomen 
dat phishingwebsites je persoonlijke gegevens, identiteit en geld 
stelen. Webcam Protection** voorkomt toegang op afstand tot je 
webcam. Zo weet je zeker dat er niemand meekijkt. Anti-Banner* 
blokkeert websiteadvertenties en banners, zodat je ongestoord kunt 
doen wat je van plan bent.
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*Alleen beschikbaar voor pc's.
**Alleen beschikbaar voor pc's en Mac-computers.

SYSTEEMVEREISTEN

VOOR ALLE APPARATEN

•  Internetverbinding vereist
•  Webcambeschermingstechnologie 

wordt alleen op pc's en Mac-
computers uitgevoerd. Deze 
functie is beschikbaar voor diverse 
ondersteunde webcamera's. Ga voor 
de volledige lijst van ondersteunde 
apparaten naar www.support.
kaspersky.com 

•  Minimale schermresolutie: 1024x600 
(voor Windows-tablets), 320x480 (voor 
AndroidTM-apparaten)

•  800 MB beschikbare ruimte op de 
harde schijf

•  Internet Explorer® 9 of hoger
•  NET Framework 4 of hoger
•  Windows 101 / 8.12 / 82 / Windows 7 

en Vista® SP1 of hoger3

•  Windows XP Home / Professional 
(32-bits) SP3 of hoger / Professional 
(64-bits3) SP2 of hoger4

Processor: 1 GHz of meer
Geheugen (RAM): 1 GB (32-bits) of 2 GB 
(64-bits)

Intel® 2

•  Windows 101, 3 / 8 en 8.1 / Pro 
(64-bits3)

•  770 MB vrije ruimte op de harde schijf
•  Geheugen (RAM): 1 GB
•  OS X 10.9 – 10.11

SMARTPHONES EN TABLETS:

•  Android 4.0 of hoger
•  iOS® 8.0 of hoger5

•  Windows Phone® 85

Voor volledige informatie over de 
systeemvereisten ga je naar  
www.kaspersky.com.

1  Als je Microsoft Windows 10 gebruikt, 
is de productfunctionaliteit momen-
teel wellicht beperkt en gedeeltelijk 
niet beschikbaar. Download en instal-
leer alle beschikbare patches voor de 
beveiligingssoftware van Kaspersky 
Lab om er zeker van te zijn dat deze 
compatibel blijft met Windows 10. Het 
product is niet bedoeld voor Windows 
10 Mobile/Education/IoT Core-edities.

2  Het product is niet bedoeld voor 
Windows RT.

3 Sommige productfuncties 
werken mogelijk niet op 64-bits 
besturingssystemen.

4  Installatie van het product wordt 
niet ondersteund als je Windows 
XP gebruikt op een FAT32-
bestandssysteem.

5  Alleen Kaspersky Safe Browser is 
leverbaar voor deze platforms.

THE POWER  
OF PROTECTION




