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Chytré předvánoční 
nákupy

Přehrajeme
každé video
Jak vyzrát na spleť kodeků a spustit film 
nebo hudbu na jakémkoliv zařízení

V testu: Všechny nové funkce proti malwaru a špehování
Navíc: Nejlepší prohlížeč pro nový systém

Jak bezpečná
jsou Windows 10

Nejlépe fotící
smartphony
Vybíráme mobily, které pořizují ty nejlepší fotografie 
a mohou sloužit jako rovnocenná náhrada fotoaparátu
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Projektory Optoma, určené pro domácí zábavu nebo pro 
vytvoření opravdu kvalitního domácího kina, se staly ce-
losvětovým fenoménem a Optoma si díky nim získala po-
zitivní ohlasy laické i  odborné veřejnosti, což ji pomohlo 
upevnit svou pozici v této oblasti. Rodinu tzv. Home Cine-
ma projektorů tvoří jedenáct produktů, kterým netrvalo 
dlouho si získat srdce spokojených uživatelů a  Optoma 
Full HD projektory pro domácí kino se staly nejprodáva-
nějšími na českém trhu v letech 2014–2015 (zdroj: PMA 
Q2 2015). Je patrné, že Optoma bere své postavení vážně 
a  s  maximální pečlivosti vytváří produkty vysoké kvality. 
Dvacet let zkušeností v  poli výroby projektorů a  optiky, 
které se odráží v nové modelové řadě, ukazují směr, jimž 
se výrobce vydává.

Domácí zábava pro každého
Optoma uchopila koncept Home Cinema jako celek a  pro-
vedla změnu ve skladbě projektorů tak, aby se přiblížila 
každému zákazníkovi. V  řadě projektorů typu mainstream 
přichází s produktem HD141X, který se přes své vynikající 
parametry stává se dostupným projektorem pro téměř ja-
koukoliv domácnost, jež zvažuje zaměnit klasickou TV za 
projektor. Novinkou, která se objeví v prodeji na konci roku 
2015 je HD28DSE s procesorem DARBEE Visual Presence. 
Optoma také myslí na domácnosti, které nemají vhodné roz-
měry bytu k instalaci projektoru s klasickou projekční vzdá-
lenosti, a které by si rády vychutnaly filmy na velkém plátně. 
Pro tyto účely je zde projektor s krátkou projekční vzdálenos-
ti GT1080 (GT1070X), jenž dokáže vytvořit např. 100“ obraz 
z cca jednoho metru. 

Do mid-segmentu patří projektory HD36 (HD151X) a HD50 
(HD161X) nabízející vertikální lens shift a  funkce známe 
u dražších projektorů: Pure Motion, Pure Colour, CMS+ nebo 
Ultra Detail, které doslova ždímají maximum z každého pi-
xelu a dávají obrazu nový rozměr. V tomto segmentu Optoma 

Dokonalé projektory  
pro domácí kino

sází na agresivní cenovou politiku a přibližuje tak produkty 
vyšší třídy široké veřejnosti.

High-end segment reprezentují zcela nové projektory HD90+ 
a HD91+, které se objeví v prodeji koncem roku 2015. Žhavým 
tipem je HD90+ nahrazující projektor HD90, jenž si v loňském 
roce vysloužil ocenění „Videoprojektor roku 2014–2015“ v ča-
sopisu StereoVideo. Inovovaná LED technologie představuje 
nové možnosti v projekci a dává těmto projektorům vyjímeč-
né vlastnosti, jakými jsou širší barevný gamut, vyšší kontrast 
a hloubka černé barvy.

Optoma sází na DLP® technologii, víte proč?
Celé Optoma portfolio je výhradně postaveno na DLP® 
technologii, se kterou má dlouholeté zkušenosti. DLP® má 
oproti konkurenčním technologiím tyto zásadní výhody pro 
dokonalou projekci:
•	  jemný a  ostrý obraz – je daný velmi malou vzdálenosti 

mezi pixely (zrcadly v DMD čipu), tudíž se na velkém plát-
ně výrazně snížuje tzv. „zubatění obrazu“,

•	  extrémní rychlost – DLP® technologie zaručí naprosto 
plynulou a ostrou  projekci jak v 2D tak i ve 3D (bez lagů 
a ghosting efektu); velmi nízký input lag umožnuje bez-
problémové hraní akčních her nebo sledování sportovních 
přenosů bez ztráty obrazové kvality,

•	  vysoký kontrast – kombinace DMD čipu a Optoma Dyna-
mic Black technologie umožní dosažení vysokého kontra-
stu, nezbytně nutného pro zobrazení jemných detailů ve 
tmavých scénách,

•	  black level / white colour – gray scale přechází od hlubo-
ké černé až po čistě bílou barvu, tmavé i světlé scény jsou 
bez artefaktů,

•	  barevná věrnost – DLP® poskytuje přirozené zobrazení 
pleťových barev a přesné barvené podání,

•	  stálost – kvalita obrazu je neměnná a  projektory jsou 
mnohem odolnější vůči okolnímu prostředí.

Co je klíčem pro kvalitní podívanou?
Projektory Optoma jsou známé především pro vysokou kvalitu a spolehli-
vost. Nová modelová řada si dává především záležet na poskytnutí dokona-
lého zážitku a komfortu:
•	  VYSOKÝ KONTRAST – typický pro projektory Optoma, je důležitý pro 

dosažení jemných detailů ve tmavých scénách a široké palety odstínů, 
což je pro klíčové pro příjemné sledování filmů;

•	  24P ZPRACOVÁNÍ OBRAZU – projektor dokáže dokonale zpracovat 
a promítat film rychlostí 24 snímků/vteřinu = dokonalý kino zážitek;

•	  BOHATÁ KONEKTIVITA – HDMI s podporou MHL; možnost volitelného 
bezdrátového Wi-Fi připojení;

•	  HERNÍ MÓD – extrémní rychlé zpracování obrazu umožní zaměnit 
monitor za projektor,

•	  AKTIVNÍ 3D TECHNOLOGIE – při použití Optoma 3D brýlí ZF2300 
získá uživatel bezkonkurenční 3D požitek a komfort;

•	  DLOUHÁ ŽIVOTNOST LAMPY – až 8 000 hodin v Eco modu,
•	  5 LET GARANCE BAREVNÉ VĚRNOSTI – Optoma oficiálně garantuje 

barevnou stálost a dává záruku na DMD čip po dobu pěti let.

PLACENÁ INZERCE
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Microsoft v České republice změnil svou adresu – 
přestěhoval se do nových pražských kanceláří. Na 
první pohled k  tomu snad ani nebyl důvod: pů-
vodní i nová několikapodlažní prosklená budova 
jsou od sebe vzdáleny jen pár kroků, obě působí 
moderně a  určitě také obě nabízejí kvalitní pra-
covní prostory. Microsoftu ale posloužila nová 
adresa k vytvoření nové pracovní koncepce a po-
měrně odvážnému pokusu sám na sobě ukázat, 
jak si představuje moderní pracoviště a  způsob 
práce vůbec. Vznikl tak zajímavý projekt, který se 
u nás zatím moc nevidí. Heslem je práce odkud-
koliv – zaměstnanci mohou pracovat tam, kde to 
v dané chvíli dává největší smysl, nemusí to tedy 
nutně být „v práci“. Když už jsou v kanceláři, ne-
mají tu předem určené místo. Musí si ho najít – 
pracovišť je tu dost, každé vybavené přípojnými 
body. Své osobní věci mají v uzamykatelných bo-
xech, které jim zároveň slouží jako poštovní 
schránky. Kancelářské prostory ale rozhodně ne-
působí nijak stroze, originální a různorodá archi-
tektura (to muselo stát peněz – kde na to ten 
Microsoft pořád bere?) nabízí zaměstnancům 
volbu různých prostředí ke komunikaci a k tomu, 
aby se v práci cítili opravdu příjemně. Kanceláře 
jsou navíc propojeny tzv. huby – spojovacími mís-
ty s kuchyňkou, kde se lidé mohou scházet i mi-
mo oficiální zasedací místnosti. Huby mají nefor-
mální prostředí a Microsoft věří, že právě tam do-
chází k důležitým setkáním a diskusím. 

josef.mika@chip.cz

JOSEF MIKA 
šéfredaktor

Úsporný Bitdefender patří dlouhodobě mezi nejspolehlivější a nezávislými 
odborníky nejlépe hodnocené antiviry. Pokud chcete svůj počítač dobře za-
bezpečit, pak nemůžete počítat jen s antivirem vestavěným ve Windows.

Bitdefender kód:     

Spusťte internetový formulář www.bitdef.cz/chip-ap2016 a vložte do něj svůj e-mail a Bitdefender 
kód, který vidíte výše. Obratem vám dorazí e-mail s vaší licencí. Instalační data a další instrukce 
k registraci najdete na Chip DVD. 
Majitelé digitálního Chipu najdou svůj Bitdefender kód v e-mailu pro stažení balíčků se softwarem. 

Exkluzivní roční verze zabezpečení v ceně 650 Kč
  Výkonný antivir    Bitdefender Antivirus Plus 2016      

Díky všem těm mobilním zařízením, kvalitnímu při-
pojení, VPN, vzdáleným plochám, cloudu a  dalším 
technickým prostředkům je práce doslova odkudkoliv 
už běžně možná a většina z nás ji tak i provádí. Pozi-
tivním důsledkem je, že ve firmách jako Microsoft už 
není nutné jezdit denně do zaměstnání, protože jinde 
(doma) občas ušetříte čas, máte třeba více klidu a mů-
žete zvládnout více za kratší dobu. Do kanceláře pak 
jezdíte hlavně se setkávat, diskutovat a řešit věci spo-
lečně (i  když i  na to už existují spolehlivá technická 
řešení). Celé je to ale dvojsečné, výhoda se může po-
stupně a nepozorovaně zvrtnout v nevýhodu – vlast-
ně pracujeme pořád, jsme dosažitelní úplně všude 
a to se od nás i očekává. Práce prostě nekončí odcho-
dem z kanceláře, jsme on-line všude. Věřím, že podob-
né pocity zažíváte i vy. Jsem zvědavý, jak se časem no-
vé pracovní koncepty osvědčí a zda se podaří udržet je 
v mezích, kdy budou poskytovat výhodu zaměstnan-
cům i firmám. Myslím, že samotné IT už v tom o moc 
víc udělat nemohou.

Přeji vám příjemné čtení v prosincovém Chipu, klidné 
předvánoční období a ať vám informační technologie 
slouží co nejlépe.

Kancelář, kam se podíváš 
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Hvězda Vašich Vánoc

MUZE C3 WIZE 3111

Krása na pohled
Stylový smartphone, který bude skvě-
le sloužit. Nabízí nejnovější Android 5.0 
Lollipop, kvalitní 5“ HD IPS displej, Dvě 
kamery (8 MPx a 5 MPx) s LED bleskem 
a dual SIM.

Obohaťte svůj život
Sledujte fi lmy na jasném a prostorném 
10,1“ displeji, hrajte hry díky výkonné-
mu čtyřjádrovému procesoru, uchovejte 
vzpomínky ze svých cest pomocí přední 
a zadní kamery a využijte všechny výho-
dy nové Androidu 5.1 Lollipop. To vše jen 
díky novému modelu Wize 3111.
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 110 Rychlejší domácí Wi-Fi

Ne vždy je vaše bezdrátové připojení vyladěno tak, 
aby poskytovalo nejvyšší rychlost, 
dosah a spolehlivě přenášelo velké 
objemy dat. Poradíme, jak na to.

 115 Zrychlete si Wi-Fi 
Návod, jak si jednoduše vytvořit 
směrovou Wi-Fi anténu a vylepšit 
tak domácí bezdrátovou síť. Po-
může vám šablona z vloženého 
kartonu.

 116 Přehrajte vše!
Filmy a hudba se k nám dnes dostávají z mnoha zdrojů 
z webu, z PC nebo z nejrůznějších sítí. Chip vám pomůže 
udělat si pořádek v tomto mediálním chaosu.

 120 LTE využívá frekvence Wi-Fi
LTE se snaží hledat další cesty ke svému provozu. Prostor 
našlo v bezlicenčním pásmu 5 GHz, musí se však vypořádat 
s tím, že jej využívá i Wi-Fi.

 122 Kvalitní monitor a pohodlná klávesnice
Nejlepší PC komponenty, 4. část seriálu Chipu – tentokrát 
o výběru nejvhodnějších klávesnic, myší a monitorů.

 126  Tipy & triky: Windows, O�  ce, foto, 
smartphony a tablety
Jak si vylepšit operační systém – jednoduché i profesionál-
ní tipy na chytrý software a bezproblémový hardware, 
tipy vztahující 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

Jak přehrát vše – 
videa i hudbu
PC, web, NAS: Jak překonat 
chaos nejrůznějších formátů.

Strana 116

Nejvhodnější díly 
pro nejlepší  počítač
Seriál Chipu k výběru správných 
komponent pro PC pokračuje na 
téma klávesnice, myši a monitory.

Strana 122

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

Bitdefender AV Plus 2016  VÝKONNÝ MODERNÍ ANTIVIR
Úsporný Bitdefender patří dlouhodobě mezi nejspolehlivější 
a nezávislými odborníky nejlépe hodnocené antiviry. Nespolé-
hejte jen na řešení vestavěné ve Windows.

SlideShow 7 Premium  VYTVOŘTE KRÁSNÉ FILMY
S multimediálním studiem SlideShow můžete vytvářet nádher-
né filmy za použití fotografií, videosouborů, hudby nebo mluve-
ného slova. Nic vás nebude omezovat.  

CleverPrint 2016 Pro  SNIŽTE NÁKLADY NA TISK
CleverPrint je zručná aplikace pro optimaliza-
ci různých tiskových procesů a snížení nákla-
dů na tisk odstraněním zbytečných částí do-
kumentů nebo grafiky.

Windows Recovery Tool  RESET LOKÁLNÍCH HESEL
Nástroj Windows Password Recovery Tool slouží k resetování 
zapomenutých hesel k lokálním uživatelským účtům ve Win-
dows – smažete je a po startu zadáte nová.

LAN Exam Maker 2.3  OTESTUJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE
Všestranný nástroj na vytváření a vyhodnocování různých dru-
hů testů, který využívá webové rozhraní. Na otázky lze odpoví-
dat z počítače nebo i ze smartphonu.

UnHackMe 7.8  LIKVIDÁTOR ROOTKITŮ
Specialitou UnHackMe je vyhledávání rootkitů, trojských koňů, 
spywaru, virů, červů nebo nebezpečných doplňků pro interneto-
vé prohlížeče. Umí to, co antiviry nezvládnou.

Podrobný návod najdete v časopise

Wi-Fi zesilovač Předloha prosměrovou anténu

Wi-Fi zesilovač

Wi-Fi zesilovač
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 58 Jak bezpečná jsou Windows 10

Postaral se Microsoft dostatečně o bezpečnost a ochranu 
vašich dat? Ukážeme vám, jak s minimálním úsilím lépe za-
bezpečíte svůj nový systém.

 66 Nejlepší prohlížeč
Edge z Windows 10 proti Google Chrome, Opeře, Firefoxu 
a novince jménem Vivaldi. Má šanci úspět?

 70 Nejlepší fotosmartphony
Chytré telefony už mnoha uživatelům slouží i jako hlavní 
fotoaparát. Které ale v této oblasti poskytnou tu nejlepší 
službu?

 76 Test notebooků se Skylakem
Nejnovější generace procesorů od Intelu slibuje vyšší 
výpočetní i grafický výkon a delší výdrž na baterii. 
Vyzkoušeli jsme první notebooky se Skylakem.

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

 90 Profesionální záchranáři
Bootovací záchranný disk může být záchranou před celou 
řadou problémů. Otestovali jsme devět nejlepších a prozra-
díme vám, který stojí za vyzkoušení.

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

 100 Otestujte si svůj smartphone
Který smartphone a tablet je nejvýkonnější? Na tuto otázku 
vám pomohou nalézt odpovědi speciální testovací aplikace.

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

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

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

Designové 
kousky v IT
Špičková zařízení jsou 
dnes natolik vyrovnaná, 
že při výběru vstupuje 
do hry i jejich design. 

Strana 32

Mobily, které 
fotí nejlépe
Telefonovat umí, jak se 
ale umístí při posuzová-
ní kvalit integrovaného 
fotoaparátu? 

Strana 70

TRENDY
 8 Nejnovější technologie na hranicích EU

Evropská unie se tváří v tvář nejnovější uprchlické vlně 
snaží modernizovat ochranu vnějších hranic pomocí 
elektroniky.

 14 Lepší vědět: YouTube
Největší videoportál světa slaví desetileté výročí. Náš 
článek s nejzajímavějšími fakty vám ukáže, že skutečně 
má proč slavit.

 26 Novinky: Bezpečnost
Hackeři útočí na autonomní vozidla | Malware v Google 
Play | Brolux útočí na internetové bankovnictví.

 30 Galileo na obzoru
Evropský navigační systém Galileo měl fungovat už dávno. 
Nyní to konečně vypadá, že už v příštím roce začne posky-
tovat alespoň část svých plánovaných služeb.

 32 Zařízení, se kterými se rádi pochlubíte
Proč schovávat router pod stůl a NAS do skříně, když 
se může jednat o atraktivní designové doplňky interiéru? 
Chip vybíral nejkrásnější techniku. 

 38 Soumrak bankovních služeb
Sílu internetu už začínají pociťovat i banky, přímé finanční 
transakce mezi uživateli jsou stále populárnější. Blíží se 
doba, kdy se bez bank obejdeme úplně?

 40 Časová osa: První mobil
Dnešní smartphony měly předchůdce v podobě mobilu 
Motorola DynaTAC 8000X. Objevil se už před třiceti lety 
a vážil skoro kilogram.

 42 Jak chytrý bude váš příští dům?
Zautomatizujte si svůj dům od sklepa až po půdu – přinese 
vám to efektivní hospodaření s energiemi, bezpečnost a sa-
mozřejmě i vyšší komfort bydlení.

 44 Vánoční nakupování
Náš průvodce nakupováním dárků vám ukáže, jak pohodlně 
a bezpečně nakupovat z vašeho domácího křesla.

Bezpečí ve Windows 10
Na co byste si měli dávat pozor, když používáte 
nový systém od Microsoftu.

Strana 58
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TECHNIKA
 110 Rychlejší domácí Wi-Fi

Ne vždy je vaše bezdrátové připojení vyladěno tak, 
aby poskytovalo nejvyšší rychlost, 
dosah a spolehlivě přenášelo velké 
objemy dat. Poradíme, jak na to.

 115 Zrychlete si Wi-Fi 
Návod, jak si jednoduše vytvořit 
směrovou Wi-Fi anténu a vylepšit 
tak domácí bezdrátovou síť. Po-
může vám šablona z vloženého 
kartonu.

 116 Přehrajte vše!
Filmy a hudba se k nám dnes dostávají z mnoha zdrojů 
z webu, z PC nebo z nejrůznějších sítí. Chip vám pomůže 
udělat si pořádek v tomto mediálním chaosu.

 120 LTE využívá frekvence Wi-Fi
LTE se snaží hledat další cesty ke svému provozu. Prostor 
našlo v bezlicenčním pásmu 5 GHz, musí se však vypořádat 
s tím, že jej využívá i Wi-Fi.

 122 Kvalitní monitor a pohodlná klávesnice
Nejlepší PC komponenty, 4. část seriálu Chipu – tentokrát 
o výběru nejvhodnějších klávesnic, myší a monitorů.

 126  Tipy & triky: Windows, O�  ce, foto, 
smartphony a tablety
Jak si vylepšit operační systém – jednoduché i profesionál-
ní tipy na chytrý software a bezproblémový hardware, 
tipy vztahující 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

Jak přehrát vše – 
videa i hudbu
PC, web, NAS: Jak překonat 
chaos nejrůznějších formátů.

Strana 116

Nejvhodnější díly 
pro nejlepší  počítač
Seriál Chipu k výběru správných 
komponent pro PC pokračuje na 
téma klávesnice, myši a monitory.

Strana 122

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

Bitdefender AV Plus 2016  VÝKONNÝ MODERNÍ ANTIVIR
Úsporný Bitdefender patří dlouhodobě mezi nejspolehlivější 
a nezávislými odborníky nejlépe hodnocené antiviry. Nespolé-
hejte jen na řešení vestavěné ve Windows.

SlideShow 7 Premium  VYTVOŘTE KRÁSNÉ FILMY
S multimediálním studiem SlideShow můžete vytvářet nádher-
né filmy za použití fotografií, videosouborů, hudby nebo mluve-
ného slova. Nic vás nebude omezovat.  

CleverPrint 2016 Pro  SNIŽTE NÁKLADY NA TISK
CleverPrint je zručná aplikace pro optimaliza-
ci různých tiskových procesů a snížení nákla-
dů na tisk odstraněním zbytečných částí do-
kumentů nebo grafiky.

Windows Recovery Tool  RESET LOKÁLNÍCH HESEL
Nástroj Windows Password Recovery Tool slouží k resetování 
zapomenutých hesel k lokálním uživatelským účtům ve Win-
dows – smažete je a po startu zadáte nová.

LAN Exam Maker 2.3  OTESTUJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE
Všestranný nástroj na vytváření a vyhodnocování různých dru-
hů testů, který využívá webové rozhraní. Na otázky lze odpoví-
dat z počítače nebo i ze smartphonu.

UnHackMe 7.8  LIKVIDÁTOR ROOTKITŮ
Specialitou UnHackMe je vyhledávání rootkitů, trojských koňů, 
spywaru, virů, červů nebo nebezpečných doplňků pro interneto-
vé prohlížeče. Umí to, co antiviry nezvládnou.

Podrobný návod najdete v časopise

Wi-Fi zesilovač Předloha prosměrovou anténu

Wi-Fi zesilovač

Wi-Fi zesilovač
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Předplaťte si na tři měsíce 
Chip s dárkem a ušetříte

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

Předplatné objednávejte:

+ JBL GO
V HODNOTĚ 890 Kč
Přenosný bluetooth reproduktor s mikrofonem.

ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ CHIP

ČTVRTLETNÍ 
PŘEDPLATNÉ CHIP

ČTVRTLETNÍ 
PŘEDPLATNÉ CHIP

ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ CHIP

+ JBL T280 
V HODNOTĚ 849 Kč
Špunty do uší s univerzálním 
ovladačem a kvalitním JBL zvukem.

+ AKG K511 
V HODNOTĚ 990 Kč
Stereo sluchátka přes hlavu 
s úžasným a vyváženým zvukem.

+ JBL CLIP+  
V HODNOTĚ 1690 Kč
Přenosný voděodolný bluetooth reproduktor 
s karabinou a mikrofonem.

ZAPLATÍTE
896 Kč 

A UŠETŘÍTE 534 Kč 

ZAPLATÍTE
867 Kč 

A UŠETŘÍTE 552 Kč 

ZAPLATÍTE
966 Kč 

A UŠETŘÍTE 564 Kč 

ZAPLATÍTE
1 456 Kč 

A UŠETŘÍTE 774 Kč 
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PLATFORMA

CENA zdarma zdarma –

Známka Chipu výborný (1,6)

PLATFORMA

CENA – zdarma –

Známka Chipu výborný (1,4)

PLATFORMA

CENA – zdarma –

Známka Chipu výborný (1,6)

Basemark OS II
Komplexní testování

Podobně jako An-
TuTu testuje i  Ba-
semark OS II sou-
hrnný výkon celé-
ho mobilního za-
řízení, přičemž 
zohledňuje vý-
sledky dosažené 
procesorem, gra-
fickým čipem, 
operační pamětí 
i  úložištěm. Ne-
chybí ani praktický test výkonu při surfo-
vání na webu a zajímavý je i test vestavě-
ného fotoaparátu. Z  dílčích výsledků je 
pak vypočteno celkové dosažené skóre, 
které lze porovnat s  výsledky několika 
stovek dalších zařízení. V bezplatné verzi 
aplikace Basemark OS II lze získat jen cel-
kově dosažené výsledky, pro podrobnější 
závěry testů je třeba pořídit si placenou 
edici aplikace za přibližně 160 Kč.

PCMark
Praktické využití

Testovací aplikace 
PCMark, pocháze-
jící rovněž z dílny 
společnosti Futu-
remark, má mož-
ná trochu matou-
cí název, jde však 
o  variantu ben-
chmarku, který, 
podobně jako 
v  případě progra-
mu PCMark pro 
počítače s  Windows, testuje výkon zaří-
zení v reálném nasazení. U smartphonů 
a  tabletů s  Androidem to znamená na-
příklad surfování po internetu, práci 
s  textovými dokumenty nebo prohlíže-
ní fotografií. Samostatný test je připra-
ven i  pro zjištění výdrže akumulátoru 
mobilního zařízení a opět je k dispozici 
i  srovnání s  dlouhou řadou dalších 
smartphonů a tabletů.

Geekbench 3
Pro všechny platformy

Testovací aplikace 
Geekbench 3 je 
kromě Androidu 
a  iOS dostupná 
i pro operační sys-
témy Windows, 
Linux a OS X, tak-
že chybí jen pod-
pora Windows 
Phone. Ve smart-
phonech a  table-
tech Geekbench 3 
testuje výkon zařízení při běžném použi-
tí s ohledem na zapojení jednoho či více 
jader procesoru. Souhrnné skóre se sklá-
dá z  dílčích testů výkonu při šifrování 
a kompresi dat, operacích s plovoucí de-
setinnou čárkou nebo načítání dat z ope-
rační paměti. Dosažený výsledek lze po-
rovnat s  běžnými modely smartphonů 
a tabletů v odpovídající výkonnostní ka-
tegorii daného zařízení.

CPU-Z
Podrobná diagnostika

Jestliže vás nezají-
mají jen výkon-
nostní parametry 
vašeho smartpho-
nu či tabletu, ale 
rádi byste získali 
i  maximum po-
drobných informa-
cí o jeho hardwaru, 
je tu pro vás další 
aplikace pocházejí-
cí ze světa počíta-
čů. CPU-Z vás informuje především o pou-
žitém typu procesoru a  jeho architektuře, 
počtu jader a  jejich aktuálním taktu a  sa-
mozřejmě i o grafickém čipu. Nechybí ani 
diagnostika použitého displeje a také iden-
tifikace instalované verze Androidu. CPU-
-Z dále ukazuje i kapacitu a stav nabití bate-
rie, aktuální využití operační paměti, inter-
ního úložiště, teplotu zařízení i informace 
ze senzorů, kterými je zařízení vybaveno.

AIDA64 
Diagnostika smartwatch

Také diagnostická 
aplikace AIDA64 
je vám možná 
známá z počítačů 
s Windows. V apli-
kaci AIDA64 se 
dozvíte naprosto 
vyčerpávající in-
formace o  proce-
soru, displeji, 
a k u m u l á t o r u 
i  další hardwaro-
vé výbavě vašeho mobilního zařízení 
s operačním systémem Android. K tomu 
se přidávají podrobné informace o insta-
lovaných aplikacích nebo údaje ze sen-
zorů, kterými je vaše zařízení vybaveno. 
Kromě smartphonů a tabletů podporuje 
AIDA64 i  chytré hodinky na platformě 
Android Wear, u kterých rovněž zobrazí 
podrobnou diagnostiku hardwaru 
a softwaru.

Vellamo 
Zaměřeno na procesory

Na testovací apli-
kaci Vellamo je za-
jímavý již její 
tvůrce, kterým ne-
ní nikdo jiný než 
firma Qualcomm, 
známý výrobce 
procesorů pro 
mobilní zařízení. 
Proto asi nikoho 
nepřekvapí, že se 
tento benchmark 
věnuje především testování výkonu čipo-
vých sad smartphonů a  tabletů. Testy 
jsou rozděleny do tří skupin, z nichž jedna 
je zaměřena na výkon mobilního zařízení 
při vykreslování webových stránek využí-
vajících HTML5 a JavaScript, zatímco další 
dvě oblasti testů měří výkon při využití 
jednoho či více jader použitého proceso-
ru. Před vypočtením finálního skóre pro-
běhne hned 15 dílčích testů.
PLATFORMA

CENA – zdarma –

Známka Chipu výborný (1,9)

PLATFORMA

CENA – zdarma –

Známka Chipu výborný (1,5)

PLATFORMA

CENA zdarma zdarma zdarma

Známka Chipu výborný (1,8)
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TESTY Mobilní aplikace  

GFXBench
Test gra� ky

Především na vý-
kon v  oblasti vy-
kreslování grafiky 
se zaměřuje testo-
vací aplikace 
GFXBench. Pod-
statou testu je při-
tom nejen měření 
průměrné frek-
vence vykreslová-
ní snímků v simu-
laci graficky ná-
ročných her, ale i sledování kvality rende-
rování scén grafickým čipem mobilního 
zařízení. Zajímavostí je, že GFXBench umí 
změřit výkon čipové sady přístroje i  bez 
vlivu ostatních faktorů – například bez vy-
kreslování obrazu na displej. Takto je mož-
né porovnávat hrubý výkon procesoru 
a grafiky různých zařízení, bez ohledu na 
různá rozlišení jejich displejů, která by ji-
nak měla velký vliv na výsledek srovnání.

3DMark
Z PC do mobilu

Testovací aplikace 
od společnosti Fu-
turemark zná bez-
pochyby každý la-
dič výkonu svého 
počítače. Není to 
tak dlouho, co 
benchmarkovací 
aplikace od Futu-
remarku dorazily 
i na platformy An-
droid a  iOS. Vel-
kou výhodu pro uživatele aplikace 
3DMark přitom představuje především 
obrovská databáze výsledků testů růz-
ných mobilních zařízení, se kterými lze 
dosažené skóre porovnávat. Benchmark 
3DMark je připraven na různě výkonná 
zařízení s  odlišným rozlišením displeje, 
pro která nabízí několik variant testu, za-
měřeného především na výkon při vy-
kreslování grafiky.

AnTuTu
Komplexní test

Aplikace AnTuTu 
patří k  nejdůleži-
tějším testovacím 
nástrojům na po-
rovnávání hrubé-
ho výkonu mobil-
ních zařízení, pře-
devším díky to-
mu, že je svými 
tvůrci neustále 
rozvíjena. AnTu-
Tu testuje přístro-
je velmi komplexně – včetně výkonu pro-
cesoru, grafického čipu, operační paměti, 
úložiště i  celkové odezvy uživatelského 
rozhraní. Získaný výkonnostní index lze 
porovnávat s  dlouhou řadou smartpho-
nů a tabletů. Velmi výkonná zařízení při-
tom v AnTuTu dosahují skóre mezi 40 až 
50 tisíci bodů, ta nejlepší (např. smart-
phony Samsung Galaxy S6) pak atakují 
hranici 70 tisíc bodů.
PLATFORMA

CENA zdarma zdarma –

Známka Chipu výborný (1,2)

PLATFORMA

CENA zdarma zdarma –

Známka Chipu výborný (1,3)

PLATFORMA

CENA – zdarma –

Známka Chipu výborný (2,4)

Otestujte si 
svůj smartphone

Který smartphone a tablet je nejvýkonnější? To je odvěká otázka 
náročných uživatelů mobilních zařízení. Existuje řada aplikací, které 

výkon smartphonů a tabletů testují – ať už prostřednictvím syntetických 
benchmarků, nebo testů simulujících reálné užívání zařízení.

PLATFORMA

CENA zdarma zdarma zdarma

Známka Chipu výborný (1,0)

PLATFORMA

CENA zdarma zdarma zdarma

Známka Chipu výborný (1,1)
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PLATFORMA

CENA zdarma zdarma –

Známka Chipu výborný (1,6)

PLATFORMA

CENA – zdarma –

Známka Chipu výborný (1,4)

PLATFORMA

CENA – zdarma –

Známka Chipu výborný (1,6)

Basemark OS II
Komplexní testování

Podobně jako An-
TuTu testuje i  Ba-
semark OS II sou-
hrnný výkon celé-
ho mobilního za-
řízení, přičemž 
zohledňuje vý-
sledky dosažené 
procesorem, gra-
fickým čipem, 
operační pamětí 
i  úložištěm. Ne-
chybí ani praktický test výkonu při surfo-
vání na webu a zajímavý je i test vestavě-
ného fotoaparátu. Z  dílčích výsledků je 
pak vypočteno celkové dosažené skóre, 
které lze porovnat s  výsledky několika 
stovek dalších zařízení. V bezplatné verzi 
aplikace Basemark OS II lze získat jen cel-
kově dosažené výsledky, pro podrobnější 
závěry testů je třeba pořídit si placenou 
edici aplikace za přibližně 160 Kč.

PCMark
Praktické využití

Testovací aplikace 
PCMark, pocháze-
jící rovněž z dílny 
společnosti Futu-
remark, má mož-
ná trochu matou-
cí název, jde však 
o  variantu ben-
chmarku, který, 
podobně jako 
v  případě progra-
mu PCMark pro 
počítače s  Windows, testuje výkon zaří-
zení v reálném nasazení. U smartphonů 
a  tabletů s  Androidem to znamená na-
příklad surfování po internetu, práci 
s  textovými dokumenty nebo prohlíže-
ní fotografií. Samostatný test je připra-
ven i  pro zjištění výdrže akumulátoru 
mobilního zařízení a opět je k dispozici 
i  srovnání s  dlouhou řadou dalších 
smartphonů a tabletů.

Geekbench 3
Pro všechny platformy

Testovací aplikace 
Geekbench 3 je 
kromě Androidu 
a  iOS dostupná 
i pro operační sys-
témy Windows, 
Linux a OS X, tak-
že chybí jen pod-
pora Windows 
Phone. Ve smart-
phonech a  table-
tech Geekbench 3 
testuje výkon zařízení při běžném použi-
tí s ohledem na zapojení jednoho či více 
jader procesoru. Souhrnné skóre se sklá-
dá z  dílčích testů výkonu při šifrování 
a kompresi dat, operacích s plovoucí de-
setinnou čárkou nebo načítání dat z ope-
rační paměti. Dosažený výsledek lze po-
rovnat s  běžnými modely smartphonů 
a tabletů v odpovídající výkonnostní ka-
tegorii daného zařízení.

CPU-Z
Podrobná diagnostika

Jestliže vás nezají-
mají jen výkon-
nostní parametry 
vašeho smartpho-
nu či tabletu, ale 
rádi byste získali 
i  maximum po-
drobných informa-
cí o jeho hardwaru, 
je tu pro vás další 
aplikace pocházejí-
cí ze světa počíta-
čů. CPU-Z vás informuje především o pou-
žitém typu procesoru a  jeho architektuře, 
počtu jader a  jejich aktuálním taktu a  sa-
mozřejmě i o grafickém čipu. Nechybí ani 
diagnostika použitého displeje a také iden-
tifikace instalované verze Androidu. CPU-
-Z dále ukazuje i kapacitu a stav nabití bate-
rie, aktuální využití operační paměti, inter-
ního úložiště, teplotu zařízení i informace 
ze senzorů, kterými je zařízení vybaveno.

AIDA64 
Diagnostika smartwatch

Také diagnostická 
aplikace AIDA64 
je vám možná 
známá z počítačů 
s Windows. V apli-
kaci AIDA64 se 
dozvíte naprosto 
vyčerpávající in-
formace o  proce-
soru, displeji, 
a k u m u l á t o r u 
i  další hardwaro-
vé výbavě vašeho mobilního zařízení 
s operačním systémem Android. K tomu 
se přidávají podrobné informace o insta-
lovaných aplikacích nebo údaje ze sen-
zorů, kterými je vaše zařízení vybaveno. 
Kromě smartphonů a tabletů podporuje 
AIDA64 i  chytré hodinky na platformě 
Android Wear, u kterých rovněž zobrazí 
podrobnou diagnostiku hardwaru 
a softwaru.

Vellamo 
Zaměřeno na procesory

Na testovací apli-
kaci Vellamo je za-
jímavý již její 
tvůrce, kterým ne-
ní nikdo jiný než 
firma Qualcomm, 
známý výrobce 
procesorů pro 
mobilní zařízení. 
Proto asi nikoho 
nepřekvapí, že se 
tento benchmark 
věnuje především testování výkonu čipo-
vých sad smartphonů a  tabletů. Testy 
jsou rozděleny do tří skupin, z nichž jedna 
je zaměřena na výkon mobilního zařízení 
při vykreslování webových stránek využí-
vajících HTML5 a JavaScript, zatímco další 
dvě oblasti testů měří výkon při využití 
jednoho či více jader použitého proceso-
ru. Před vypočtením finálního skóre pro-
běhne hned 15 dílčích testů.
PLATFORMA

CENA – zdarma –

Známka Chipu výborný (1,9)

PLATFORMA

CENA – zdarma –

Známka Chipu výborný (1,5)

PLATFORMA

CENA zdarma zdarma zdarma

Známka Chipu výborný (1,8)
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Vše, co potřebujete vědět o nových Windows

Windows 10: 
Kompletní průvodce

SPECIÁL

Bootovací DVD s instalací Windows 10 
+ 11 plných verzí

Speciální vydání je možné objednat také na stránkách www.send.cz 
(poštovné a balné hradí vydavatel).

V prodeji 
od 24. září 
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Android KOMPLETNÍ PRŮVODCE 
PRO KAŽDÉHO UŽIVATELE

K dostání za 199 Kč
ve vybraných prodejnách 

tisku a u knihkupců,
objednat lze on-line na 

www.send.cz

 Vybíráme 
telefon 
a tablet

 Základní 
i pokročilá 
nastavení

 125 
nejlepších 
aplikací

98STRAN RECENZÍ, 
RAD A NÁVODŮ

P r á v ě  v  p r o d e j i  s p e c i á l  č a s o p i s u  C h i p




