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Doporučení pro nákup. Vše, co potřebujete 

vědět, abyste svoje data ukládali bezpečně.
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44 Žádný jiný hardwarový 
defekt nemá tak fatální 

následky jako havárie harddisku. 
Souprava nástrojů Chipu ale prověří 
jeho životnost a ochrání vaše data.

Výbava do vln
internetu

48 Ne každý internetový bez-
pečnostní balík vás ochrá-

ní proti všem nebezpečím webu. 
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