
ZÁVĚREM Příště

Další témata:
3  Dvaadvacet palců
Díky klesajícím cenám se můžete zajímat o LCD 
monitory s větší plochou. Tentokrát jsme se zaměřili 
na širokoúhlé modely s délkou úhlopříčky dvacet dva 
palců a s rozlišením 1680 × 1050 bodů. 

3  Stávkující Wi-Fi
Odmítá vaše bezdrátová síť pracovat? Nevíte, kde 
je problém? Poradíme vám. Přichystali jsme pro 
vás kuchařku, podle které snadno naleznete prob-
lém a která vám samozřejmě pomůže i s rychlým 
vyřešením závady.

3  LAN přes elektrickou síť
Chystáte se vytvořit drátovou síť bez pokládání 
kabelů? Potom je třeba využít homeplugy. Zařízení 
jsme otestovali a prozradíme vám nejen to, který 
homeplug je nejlepší, ale také jak je to s legálností 
používání a jaká je pravda o rušení.

3  Cesty bez bloudění a nudy
Větší displeje, přesnější mapy, rychlejší cesta k cíli: 
navigační přístroje jsou čím dál tím inteligentnější 
a cenově dostupnější. Brzy budou ovládat i funkce 
transmiterů. Chip pro vás otestuje více než deset 
nejnovějších modelů GPS navigací.
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Digitální fotoaparáty 
všech kategorií
Ať se zajímáte o běžné digitální 
fotoaparáty, nebo o zrcadlovky, 
určitě vás potěší náš velký test 
digitálních fotoaparátů, který 
připravujeme do příštího čísla. 
Hodnotili jsme zvlášť stylové 
fotoaparáty, fotoaparáty 
z megazoomem, zrcadlovky 
i novinky. Náročným testem 
prošlo několik desítek modelů.

Redakce Chipu si vyhrazuje právo na případné změny obsahu.

Systém lepší než Vista 
Linux již není doménou šílenců, kteří místo 
ranního čtení novin kompilují jádro systému 
a internetový prohlížeč ovládají z příkazové 
řádky. Na Chip DVD vám přineseme 
vyladěnou plnou verzi jedné linuxové distri-
buce, která možná strčí do kapsy i Vistu.
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Detoxikace 
Windows
Pády systému, nervy drása-
jící funkce, datový balast: 
Windows mají schopnost 
časem otrávit sama sebe. 
S našimi tipy a triky tyto 
nemoci vyléčíte – lhostej-
no, zda u XP, nebo u Visty. 
Navíc vám poradíme, jak 
optimálně nastavit Inter-
net Explorer 7 nebo jak bez 
problémů provozovat XP 
a Vistu na jednom počítači.




