
Tietoturva ja VPN kaikille laitteille

Pysy turvassa verkossa. Suojaa yksityisyytesi.

VIRUSTORJUNTA SELAUS- JA VERKKO-
PANKKISUOJAUS

SUOJAA KOKO 
PERHEESI

ETSI 
PUHELIMESI

F-SECURE TOTAL

f-secure.com/total

PÄÄSY ESTETTYIHIN 
SISÄLTÖIHIN

WI-FI-SUOJAUS ESTÄ HAITALLINEN 
SEURANTA

SUOJATTU JA 
YKSITYINEN

Kaksi vahvaa ratkaisua samassa paketissa: luokkansa paras Internet-tietoturva 
eli F-Secure SAFE ja online-tietosuoja eli F-Secure FREEDOME VPN.



PYSY TURVASSA VERKOSSA

SUOJAA YKSITYISYYTESI

Tietoturva ja 
yksityisyys yhdellä 
tilauksella

VIRUSTORJUNTA
Pidä laitteesi turvassa viruksilta, troijalaisilta, kiristys-
haittaohjelmilta, mainosohjelmilta, vakoiluohjelmilta 
ja muilta haittaohjelmilta ja varmista Internet-
yhteytesi turvallisuus.

SELAUS- JA VERKKOPANKKISUOJAUS
Rahojen käsitteleminen verkossa voi olla riski-
altista. F-Securen tietoturvan avulla voit selata 
Internetiä, tehdä verkko-ostoksia ja maksaa 
laskusi huoletta.

SUOJAA KOKO PERHEESI
Lapset viettävät paljon aikaa netissä. Voit 
varmistaa lastesi Internetin käytön turvallisuuden 
rajoittamalla lasten ruutuaikaa ja estämällä 
haitallisen sisällön.

ETSI PUHELIMESI
Pelkäätkö kadottavasi puhelimesi? Finder-toiminnolla 
voit tarkistaa Android- tai iOS-puhelimesi sijainnin. Voit 
myös lukita Android-puhelimen tai pyyhkiä siitä tiedot 
myös etänä.

SUOJATTU JA YKSITYINEN
VPN eli Virtual Private Network on suojattu ja yksityinen 
verkko. Sen avulla voit salata todellisen IP-osoitteesi ja 
sijaintisi muulta verkolta, kuten operaattoriltasi, 
käyttämiltäsi verkkosivustoilta ja mainostajilta.

WI-FI-SUOJAUS
Internet-yhteytesi suojataan niin, ettei kukaan 
pysty hakkeroimaan sitä, vaikka käyttäisit 
julkista Wi-Fi-yhteyttä.

ESTÄ HAITALLINEN SEURANTA
Estä mainostajia tienaamasta rahaa 
yksityisyytesi kustannuksella.

PÄÄSY ESTETTYIHIN SISÄLTÖIHIN
Vaihtamalla sijaintisi johonkin yli 25 virtuaalisijainnista, 
voit helposti katsella sisältöjä, jotka eivät ole 
saatavilla omassa maassasi.

TUETUT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT
Windows 10, 8.1, 7. ARM-pohjaisia tabletteja ei tueta.
macOS 10.13 (High Sierra), macOS 10.12 (Sierra), OS X 10.11 (El Capitan)
iOS 10 tai uudempi
Android 5 tai uudempi

Edellyttää Internet-yhteyttä
Edellyttää tilausten ja laitteiden hallintatilin luomista.

Tarkista uusimmat tekniset tiedot osoitteesta f-secure.com/total

 

 



STAY SAFE 
ONLINE

PROTECT YOUR 
PRIVACY

ANTIVIRUS AND NETWORK PROTECTION
Keep your devices safe from viruses, trojans, ransom-

ware, adware, keyloggers, spyware, and other malware, 
and make sure that your Internet connection is safe.

BROWSING AND BANKING PROTECTION
Explore the Internet, and handle your online 

shopping and banking without worries.

FAMILY PROTECTION
Children spend a lot of time online. Protect 
your kids’ safety online by setting limits for 

their screen time and blocking harmful 
content.

FIND YOUR PHONE
Are you worried about losing your phone? You can 

locate your lost Android or iOS phone with Finder. You 
can also lock or erase your data from your Android 

phone remotely.

PRIVATE VPN
Stay anonymous on the Internet – so no-one can 

monitor you or spy on what you do online.

WI-FI SECURITY
Your Internet connection is secured so that no one 

can hack it, even when you use public Wi-Fi.

STOP UNWANTED TRACKING
Stop advertisers from making money at the 

expense of your privacy

ACCESS BLOCKED CONTENT
Choose from over 25 virtual locations to easily watch 
and access content that is not available in your own 

country.
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