
VISTA PO KAPKÁCH
Přestože Microsoft ohlásil zdržení ostré verze,
beta verze Windows Vista se všemi funkcemi
je na světě. Od příštího čísla vám budeme
tento nový operační systém postupně před-
stavovat, abyste na něj byli připraveni ještě
před jeho uvedením na trh. Začneme
s pracovní plochou a na úvod přineseme
také popis všech připravovaných verzí.

EXPLORER A KONKURENTI
V rubrice Internet se tentokrát zaměříme na
internetové prohlížeče. Podíváme se, co
nového nabídne nový Internet Explorer 7
od Microsoftu, a představíme vám alterna-
tivní browsery, které v budoucnu mohou
patřit k jeho soupeřům.

MEDIÁLNÍ CENTRA
Jako multimediální lze dnes označit snad
každý nový počítač, protože každý nový
počítač už má zvukovou kartu i optickou
mechaniku. Do našich obýváků však proni-
kají opravdu nové počítače – přímo multi-
mediální centra, která nahradí nejen počí-
tač, ale i DVD rekordér, hi-fi věž a rádio.
Tyto nové počítače se zmíněným produk-
tům blíží nejen cenou, ale i designově.
Připravujeme pro vás test zahraničních
i českých mediálních center se systémem
Windows XP Media Center Edition. Hodno-
tit budeme vybavení, výkon, ale například
i hlučnost a spotřebu.

TEST DVB-T TUNERŮ VŠEHO DRUHU
Vzhledem k nastupujícímu rozmachu digitál-
ního vysílání v České republice jsme se roz-
hodli ulehčit vám práci při vybírání zařízení,
která digitální vysílání zprostředkují i maji-
telům analogových televizí nebo videa.
Vyzkoušeli jsme nejrůznější set-top boxy,
PCI a USB tunery a veškerou práci s nimi
vám podrobně popíšeme.
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TELEVIZE NA DVD
Pomocí správných authoringových nástrojů
dostanete na DVD televizní seriály, celovečerní
filmy i domácí video – bez komplikací a rychle.
Otestovali jsme pro vás několik programů pro
DVD authoring a vybrali jsme ty nejlepší. Ne
všechny produkty totiž splní vše z toho, co sli-
bují. Poradíme vám také, jak si ve třech kro-
cích zhotovíte profesionální DVD.

V ZÁŘI ZAŘÍZENÍ
Poruchy spánku, bolesti hlavy, zvýšené riziko
výskytu rakoviny: je pro nás elektromagnetické
vyzařování škodlivé, nebo se jedná pouze
o zbytečný rozruch a paniku? Chip má k dispo-
zici výsledky nejnovějších výzkumů a prozradí
vám, jsou-li pro nás mobilní telefony, bezdrá-
tové sítě nebo televizní vysílání hrozbou a jak
riziko případně omezit.

PAMĚŤ PO RUCE
USB flash disky zažívají boom. Diskety už dávno nikdo nepoužívá, vypalování disků není
tak pohotové a pohodlné a USB konektor má snad už každý počítač. Ceny jsou zajímavé,
takže pokud ještě USB paměť nemáte, neváhejte a pořiďte si ji. Chip vám pomůže vybrat
tu nejlepší. Kromě toho se podíváme i na další zajímavá USB zařízení.

O čem si přečtete
v červnu
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