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Několik málo kliknutí – a váš internet zapojí turbo!
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Lepší výbava: Nejmodernější 
vlastnosti pomocí aktualizace firmwaru

Nové funkce 
pro každý přístroj

320 GB RAM * 8K OBRAZOVKY * GIGABITOVÉ LTE * UPDATY WIN 10

s110

Nejlepší tablety
od 5 000 Kč

Modely, které vás nezklamou
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10 rychlostních tipů 
          pro každý prohlížeč

Sběratelé údajů o nás vědí vše. Jak tomu předejít

Šifrování 
a komprese dat 

PowerArchiver 
            2015

          pro každý prohlížeč
10 rychlostních tipů 
          pro každý prohlížeč          pro každý prohlížeč          pro každý prohlížeč          pro každý prohlížeč          pro každý prohlížeč          pro každý prohlížeč

Inovace, které byste 
letos neměli propásnout

Dělíme se
o svá data

Technika v roce 
2016

Nechráněné 
zdravotní 

údaje

Neblokovatelné 
reklamní 
cookies

Neprolomitelná 
lokalizace 

aut

Exkluzivní 
plná verze

r podpora ZIP, ZIPX, RAR, ISO

r ochrana šifrováním AES

r zmenšení objemu dat

r česká lokalizace

s58
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(ne)dobrovolně
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Premium-Tablets
für wenig Geld

Preiswerte Tablets, die keine Billig-Technik verbauen? Gibt es. Wir
stellen Schnäppchen vor, deren Display, CPU und Akku erstklassig sind

VonMarkus Mandau

A
uspacken, anmelden, loslegen – Tablets haben sich als
reife Geräteklasse ohne Macken und Kinderkrankhei-
ten etabliert. Die Zeiten sind längst vorbei, als einem zu
dem Thema nur Apples teure iPads eingefallen sind.
Heute können potenzielle Käufer preisbewusst ent-

scheiden, ohne Abstriche bei den Funktionen machen zu müssen.
Tablet-Schnäppchen locken in allen Größen und Formen mit unge-
wöhnlichen Features, wie zum Beispiel einer 3D-Kamera, oder sie
haben sich auf einen leistungsstarken Akku spezialisiert, dessen La-
dung einen Tag Websurfen durchhält. Wir haben Qualitätstablets bis
zu einem Preislimit von 350 Euro ins Testlabor geholt, die insgesamt

oder in wichtigen Teilkategorien mit teuren Spitzenmodellen wie
dem iPad Air 2 konkurrieren, das deutlich mehr als 500 Euro kostet.
In der Vergleichstabelle finden Sie die Eigenschaften, die jedes der
getesteten Tablets zu einer Empfehlung machen.

Gerätemit ungewöhnlichen Fähigkeiten
Sucht man das beste Tablet unter 350 Euro, gibt es zwei Strategien:
Entweder greift man zu einem Top-Tablet und macht Abstriche bei
der Ausstattung. Bei Apple bedeutet das, sich auf 16 GByte Speicher
zu beschränken und eine Generation zum iPad Air und iPad mini 3
zurückzugehen. Dabei verzichtet man auf etwas mehr Performance FO
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TESTY
 46 Nepovedený restart

Před koncem roku Microsoft konečně uvedl nové smart-
phony s operačním systémem Windows 10 Mobile. Ukázu-
je se ale, že softwarový gigant ještě vše nevyladil.

 58 Špičkové tablety za rozumné ceny
Rozhlížíte se po Novém roce po výhodné koupi dobrého 
tabletu? Pak pro vás máme několik zajímavých tipů.

 62 Hudba v celém domě
S multiroom systémy si užijete hudbu ve všech místnos-
tech, kde se budete právě nacházet. Pomohou vám i šikov-
né mobilní aplikace.

 66 Nejlepší Full HD a UHD televizory
Nabídka televizorů je dnes bohatší než kdykoliv předtím. 
Otestovali jsme nejzajímavější modely s úhlopříčkou 
od 32 do 65 palců.

 72 Krátké testy: Hardware
Nové notebooky, tablety, smartphony a další zajímavé 
železo. Přinášíme testy novinek na trhu s hardwarem.

 82 PGP pro každého
Bezpečnost e-mailové komunikace můžete zvýšit použitím 
šifrování. Ukážeme vám, jak pomocí OpenPGP a Thunder-
birdu můžete odesílat bezpečné (a podepsané) zprávy. 

 86 Všechno bude v cloudu
Klasický software instalovaný do počítačů pomalu ztrácí 
svůj význam. Funkce dříve nepostradatelných  programů 
stále častěji nahrazují cloudové aplikace a služby.

 90 Krátké testy: So� ware
Představujeme vám několik užitečných a zajímavých 
programů a aplikací pro PC, tablety i smartphony.

 94 Zakázané ovoce
Podívejte se s námi na zajímavé aplikace pro Android, které 
mají zapovězený přístup na Google Play. Můžete je ve svém 
smartphonu vyzkoušet.

 96 Nákupní rádce
Nejlepší hardware v žebříčcích Chipu – souhrnné srovnávací 
testy, které vám pomohou při výběru vhodného zařízení.

 100 Volání a internet
Nejvýhodnější připojení, mobilní internet, neomezené volání 
a nabídky VoIP operátorů.

 102 Průvodce Chipu po CPU a GPU
Aktuální přehled trhu: Nejlepší základní stavební kameny 
pro PC i notebooky.

Hudební zážitek 
do každé místnosti
Reproduktorové soustavy a zvukové 
systémy pro každý byt.

Strana 62

Lidé ze skla
(Ne)dobrovolné po-
skytování osobních 
dat je už naší každo-
denní praxí.

Strana 32

Trendy 
roku 2016

Jak a kam se 
bude letos otáčet 

digitální svět.

Strana 8

Tablety
Levné mohou být záro-
veň i dostatečně kvalitní, 
jak ukazuje náš test.

Strana 58

TRENDY
 8 Technické výhledy na rok 2016

RAM a SSD se spojí v nové superpaměti, vrátí se véčkové 
mobily, odstartuje gigabitový mobilní internet a ještě mno-
ho dalšího.

 20  Mapy Chipu: Život ve stínu 
  Křemíkového údolí
Apple, Google, Facebook a mnoho ostatních sídlí v nevelké 
oblasti poblíž San Franciska. Jak a kde ale žijí lidé působící 
ve věhlasných IT firmách v Silicon Valley?

 22 Výlet do herní minulosti
Unikátní muzeum nabídne možnost setkat se staršími 
příbuznými současných počítačů – s herními automaty 
a simulátory.

 26 Novinky: Bezpečnost
Děravé domácí Wi-Fi routery | Jednoduchá manipulace 
polohy telefonu | Firmy čelí útokům na Facebooku.

 30 Jak chytrý bude Facebook
Už v blízké budoucnosti by se naším průvodcem po největší 
sociální síti světa měl stát chytrý virtuální pomocník s umě-
lým intelektem, řízený neuronovou sítí.

 32 Lidé ze skla
Sledování a sběr osobních dat se čím dál více stávají běžnou 
realitou a zahrnují i velmi citlivé údaje. Experti ujišťují, že 
vše bude bezpečné.

 38 Zablokovaný internet
Internetová reklama je motor, který pohání většinu webů, 
ale otravuje uživatele a brzdí surfování. Je tu souboj mezi 
reklamními společnostmi a nástroji na blokování reklamy. 
Kdo vyhraje? 

 42 Lepší vědět: Twitter
Jako sociální síť stojí služba krátkých textových sdělení 
ve stínu Facebooku. Jako stroj na novinky je ale Twitter 
naprosto nepřekonatelný.

 44 Co zvládne do pěti let každé auto
Laserové světlomety, parkování pomocí mobilní aplikace, 
funkce autonomního řízení – podobná luxusní výbava bude 
brzy v každém novém voze.
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TECHNIKA
 104 Tipy pro rychlejší surfování

Prohlížení webových stránek je pomalé, i když máte rychlý 
počítač a dobré připojení? O vyšší tempo se postarají naše 
praktické tipy.

 108 Energetická úspora procesorů Skylake
Nové technologie dělají z procesorů Skylake zvláště úspor-
né součásti – především při provozování s Windows 10.

 110 Nové funkce pro váš hardware
Vylepšete zdarma svoje zařízení: instalujte si aktualizace 
firmwaru a užívejte si vyššího výkonu, lepšího zabezpečení 
a nových funkcí.

 114 Časová osa: ICQ
Matka všech messengerů bojuje po téměř dvaceti letech 
od svého založení o holé přežití.

 116 Analýza pádů a bootování
Padají vám Windows a vy nevíte proč? Prozradíme vám, 
jak lze snadno zjistit viníka a rychle s ním zatočit. Postupy 
krok za krokem.

 120 Odhalte a odstraňte největší žrouty energie
Možná se také trápíte s příliš vysokými účty za elektřinu. 
S naší pomocí systematicky vyhledáte největší viníky – 
a omezíte jim spotřebu.

 124  Tipy & triky: Windows, O�  ce, foto, 
smartphony a tablety
Jak si vylepšit operační systém – jednoduché i profesionální 
tipy na chytrý software a bezproblémový hardware, tipy vzta-
hující se k mobilním zařízením i programům na Chip DVD.

Stálé rubriky 
 3 Editorial 
 4  Obsah
 50  To nejlepší z Chip DVD

 56  Freeware měsíce
 144  Tiráž
 146  Příště

Rychlostní 
tipy
Jak se i váš 
prohlížeč stane 
rychlejším.

Strana 104

Nové funkce 
pro váš hardware
Nový firmware probudí 
mnohý přístroj k životu.

Strana 110 Vyberte si svůj Chip

Chip je možné číst v tištěné podobě nebo na libovolných 
smartphonech, tabletech a počítačích. 
Více na www.chip.cz/digital.

Plné verze pro časopis Chip 
Nejlepší plné verze s návody a programy ke článkům 
najdete na Chip DVD. Digitální časopis nabízí možnost 
stažení programů on-line.  Strana 50

PowerArchiver 2015  KOMPRESE A ŠIFROVÁNÍ DAT
Šifrované komprese ZIP, RAR a 7z mají svůj význam i v době 
rychlého internetu. Mohou se hodit při odesílání citlivých dat 
e-mailem nebo jejich nahrávání do cloudových úložišť.

Advanced SystemCare 9 Pro  ZRYCHLETE XP I 10 
Kompletní sada funkcí a nástrojů pro správu, údržbu, čištění 
a optimalizaci operačního systému a pro kontrolu zabezpečení 
počítače. Odstraní spyware a ohlídá i síťový provoz.

FoneCopy  ANDROID I IPHONE 
Telefony měníme každé dva roky. Prostřednic-
tvím programu FoneCopy pro Windows lze mezi 
smartphony na platformě Android a iOS snadno 
přenášet kontakty, fotografie a videa.

Password Manager 16  BEZPEČNÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ 
Správce hesel bezpečně ukládá přihlašovací údaje, čísla kredit-
ních karet a další citlivé informace, pomáhá s tvorbou silných 
hesel a vyplňováním internetových formulářů.

Photo Calendar Creator 7  OSOBNÍ FOTODÁREK 
Pokud chcete udělat sobě nebo svým známým radost, zkuste 
vytvořit profesionálně vyhlížející kalendář se svými fotografie-
mi. Pomůže vám Creator s instantními šablonami.

CCleaner Cloud  VZDÁLENÝ TUNING 
Cloudová varianta oblíbené čisticí aplikace CCleaner umožňuje 
na dálku spravovat počítače v domácí síti – sledovat procesy 
a využití RAM, čistit disky i registr.
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Speciální nabídka
Předplatné Chipu

s hudbou

a) tel.: 225 985 225 (pondělí-pátek: 8-18 hod.)
b) internetová adresa: www.chip.cz/nakup
c) e-mail: chip@send.cz

Nabídka dárků 
platí pouze 
pro nové předplatitele 
a do vyčerpání zásob. 

Předplatné objednávejte:

12× ČASOPIS CHIP 
12× DVD 8 GB

Přenosný bezdrátový reproduktor 
JBL GO 
Dárek v hodnotě 890 Kč
JBL GO je plně vybavený přenosný reproduktor s úžasným 
zvukem. Renomovaný výrobce JBL zvolil řešení repro-
duktoru all-in-one.  JBL GO sdílí hudbu přes Bluetooth ze 
smartphonů a tabletů, je napájený nabíjecí baterií s časem 
přehrávání až 5 hodin (doba nabíjení je cca 1,5 hodiny). 
Je vybavený taktéž užitečným mikrofonem s potlačením 
šumu, což vám umožní přijímat hovory bez vypnutí repro-
duktoru. Neznepokojujte se, pokud nemáte Bluetooth, 
připojte audio kabel k reproduktoru a vychutnejte si vaši 
hudbu stejně.

Sluchátka AKG Y20U  
Dárek v hodnotě 890 Kč
Vedle známé kva-
lity zvuku, kterou 
očekáváte od AKG 
8mm měničů, Y20 
přinášejí několik 
dalších překvapení. Jejich 
integrovaný, univerzální dálko-
vý ovladač vám poskytuje volnost 
při ovládání vaší hudby s lehkostí. 
Také vám umožňují odpovědět na 
telefonní hovory při poslechu hudby. 
Kompatibilní s téměř jakýmkoliv 
přenosným audio zařízením mají 
AKG Y20 nakloněné a měkké špičky 
sluchátek, tři velikosti silikonových 
náušníků (S, M, L), které pasují 
pohodlně do jakéhokoliv ucha. 
Samozřejmostí je kvalita zvuku 
a dlouhá životnost, kterou doplňuje 
jejich lehký polykarbonátový design 
pěkně doplněn moderním 
barevným provedením.

Roční předplatné 
tištěného Chipu 

+ Dárek dle vlastního výběru

Roční předplatné 
kombinovaného Chipu 
12× ČASOPIS CHIP 
12× DVD 8 GB
12× DIGITÁLNÍ ČASOPIS 
        AŽ PRO 3 ZAŘÍZENÍ

ZAPLATÍTE
1 344 Kč 
A UŠETŘÍTE 816 Kč 

ZAPLATÍTE
1 500 Kč 

A UŠETŘÍTE 1 821 Kč 

Nam eturepedis accum 
sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis 
accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis 

accum sinumquo ium qui dest, sandenecat. 
Nam eturepedis accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis accum sinumquo 
ium qui dest, sandenecat. 

Nam eturepedis accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis accum sinumquo 
ium qui dest, sandenecat. Nam eturepedis 
accum sinumquo ium qui dest, sandenecat. 
dest, sandenecat.

Časopis Chip

Nam eturepedis accum 
sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis 
accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis 

accum sinumquo ium qui dest, sandenecat. 
Nam eturepedis accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis accum sinumquo 
ium qui dest, sandenecat. 

Nam eturepedis accum sinumquo ium qui dest, 
sandenecat. Nam eturepedis accum sinumquo 
ium qui dest, sandenecat. Nam eturepedis 
accum sinumquo ium qui dest, sandenecat. 
dest, sandenecat.

Časopis Chip

Při objednávce 
sluchátek AKG 
Y20U uveďte 
velikost 
náušníků do 
poznámky 
v objednávce.
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Vše, co potřebujete vědět 
o nových Windows

Windows 10: 
Kompletní průvodce

SPECIÁL

Objednávejte také 
na stránkách www.send.cz 

(poštovné a balné hradí vydavatel).

V digitální podobě 
dostupné na 
www.chip.cz/nakup

Instalace | Nastavení | Aplikace | Hardware

SPECIÁL

Windows 10
S DVD PŘÍLOHOU

Kompletní průvodce

Cena: 149,99 Kč/ 5,99 € 
(Cena v € platí jen v SR.)  

Nový systém 
zdarma
Kdo všechno má nárok  
na Windows 10 zdarma

Zvládne váš počítač 
Windows 10?
Krok za krokem: Jak funguje  
upgrade na starším PC

Univerzální  
aplikace
Výběr nejlepších aplikací  
z obchodu Windows Store

Stejný OS v PC,  
tabletu i mobilu
Windows 10 poběží na všech  
zařízeních. Jaké budou výhody?

Bootovací DVD  
s instalací Windows 10 

Programy  
pro testování  

a snadný 
přechod 

11 plných verzí

Užitečné doplňky
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