AVG AntiVirus voor mobiele Android-apparaten
Boordevol functies
Bescherm uw telefoon met deze antivirus- en antidiefstal-functies



Bescherming tegen virussen

Bescherming tegen diefstal


Veiliger surfen

Applock



Cameraval



Externe bescherming

Antivirus
Virussen, spyware en andere malware worden geblokkeerd
Online bescherming
Websites, koppelingen en gedownloade apps worden gescand
Antidiefstal
Uw gestolen apparaat vinden, vergrendelen of wissen
Oproepen blokkeren
Ongewenste oproepen blokkeren zodat u minder wordt afgeleid
App back-up
Hiermee maakt u back-ups van belangrijke apps op uw SD-kaart
App vergrendelen
Uw apps en instellingen met een wachtwoord beveiligen
Cameraval
Zie wie probeert in te breken op uw telefoon
Apparaat vergrendelen
Uw apparaat wordt vergrendeld als de simkaart wordt vervangen
Geen advertenties
Ervaar een beeld zonder advertenties
gratis

Kopen

Bescherming tegen virussen, spyware en malware
U verdient de beste bescherming
U kunt vol vertrouwen bellen, muziek, video en apps downloaden en op internet surfen,
waar u ook bent, in de wetenschap dat u altijd wordt beschermd.

App-scanner
Stop, verwijder en voorkom de verspreiding van virussen, wormen en Trojaanse paarden

Bestandsscanner
Scan uw telefoon op virussen en verwijder deze in één klik zodat uw contactpersonen, smsberichten, muziek en video's veilig zijn. U kunt scans handmatig uitvoeren of instellen dat ze
automatisch elke dag of elke week worden uitgevoerd.

Instellingen-scanner
Controleert uw beveiligingsinstellingen en geeft advies over hoe u uw telefoon optimaal kunt
beschermen.

Safe Web Surfing
Webpagina's worden in realtime gecontroleerd wanneer het ertoe doet, namelijk voordat u
erop terechtkomt. U wordt niet alleen beschermd als u op een koppeling klikt, maar ook als u
een webadres rechtstreeks in de browser typt. Als er iets verdachts wordt gedetecteerd,
wordt u verhinderd om de site te bezoeken.

Bescherming tegen diefstal
Uw telefoon terugvinden en beschermen in geval van verlies of diefstal

Telefoonlocator
Met de online service Antidiefstal kunt u uw telefoon via GPS op afstand opsporen in Google
Maps. Ook kunt u de functie SHOUT inschakelen om het volume van de beltoon zo hard
mogelijk te zetten, ook als deze op Stil staat, en de telefoon gemakkelijker te kunnen
terugvinden.

Telefoon vergrendelen
Verhinderen dat anderen uw gegevens bekijken door uw telefoon op afstand te vergrendelen
via sms of de online service Antidiefstal. U kunt ook een vergrendelingsbericht met uw
contactgegevens op uw scherm weergeven, zodat u de telefoon gemakkelijker kunt
terugkrijgen.

Cameraval PRO
Als Antidiefstal drie mislukte pogingen om uw telefoon te ontgrendelen registreert, wordt er
met de camera aan de voorzijde een foto van de indringer gemaakt. De foto wordt
vervolgens per e-mail naar u verzonden met een waarschuwing dat is geprobeerd in te
breken op uw telefoon.

Wissen op afstand
In geval van verlies of diefstal van uw telefoon kunt u uw privacy blijven beschermen door
alle opslaggegevens, e-mails, contactpersonen, foto's, tekstberichten en de SD-kaart te
wissen.

Apparaat vergrendelen PRO
Het apparaat wordt vergrendeld als iemand de simkaart vervangt, zodat deze de telefoon
niet kan gebruiken.

http://www.avg.com/nl-nl/antivirus-for-android

