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Tuning Win 7/8/10 pomocí nástrojů, které máte přímo v systému
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Tento hardware vám zajistí dlouhou budoucnost

Test: Dostojí nové třípásmové routery svým slibům?

Wi-Fi rychlostí 3 Gb/s

Co potřebuje
váš nový PC
USB 3.1 * PCIE 3.0 * DDR4 * NVME * HBM GRAFIKA
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Top fotoaparáty
za málo peněz
Nákupní rádce: 
Kupujte starší modely

B O N U S  C H I P U

       Nejlepší 
software 2016

Silvestr 
v mobilu
Aplikace pro skvělou 
oslavu konce roku

104

v mobilu
Aplikace pro skvělou 
oslavu konce roku

LEDEN 2016 | 179,99 KČ / 9,99 €
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software 2016

20 plných 
verzí 

zdarma

Ladění Windows 
systémovými nástroji

pro čtenáře 
zdarma
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 60 Dárky na poslední chvíli

Nakupujete dárky?  Máme pro vás přehled cenově dostup-
ných produktů, které nás v testlabu během roku zaujaly 
skvělým poměrem mezi výkonem a cenou. 

 64 Skvělé fotogra� e za málo peněz
Výrobci fotoaparátů pravidelně modernizují své produkty 
a starší modely se pak vyprodávají. Chip vám pomůže vy-
brat zajímavé fotoaparáty za skvělé ceny.

 69 Praktický test třípásmových routerů
Přináší nová generace routerů skutečně vyšší rychlost 
do Wi-Fi sítí? Otestovali jsme tři aktuální modely ve více 
režimech.

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

 82 Skoncujte se špehováním
Kromě virů a malwaru lze na internetu narazit ještě na jed-
nu kategorii hrozeb – na spyware. Ukážeme vám, jak se 
proti němu lze bránit.

 86 Poznámky v cloudu
Provozovatel cloudového úložiště Dropbox spustil vlastní 
službu pro správu poznámek s možností spolupráce více 
uživatelů.

 88 Nový správce úložiště
Síťová úložiště Synology jsou oblíbená i proto, že výrobce 
intenzivně vylepšuje operační systém, který je pohání. 
Vyzkoušeli jsme beta-verzi chystané edice DSM 6.0.

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

 94 Aplikace nejen na Silvestra
Než poslední večer v roce odložíte svůj smartphone a za-
čnete se bavit, instalujte si do něj několik aplikací, které 
vám pomohou s přípravou party.

 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.

3pásmové routery
Wi-Fi rychlostí 3 GB/s? Nová generace routerů v praktickém testu.
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Jak se daří 
Windows 10
Shrnutí úspěšného 
startu s několika 
velkými otazníky.
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Rychlá výměna dat
Jak rychle a pohodlně propojit 
smartphony i bez internetu.
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Nákup špičkového 
fotoaparátu 
za dobrou cenu
Pro kvalitní fotografie 
nemusíte vždy mít 
ten nejnovější model.
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TRENDY
 8 Zapomeňte na krabice

Ukážeme vám, jak vypadá současnost a hlavně nadějná bu-
doucnost v digitální distribuci her a softwaru.

 14 Konec čekání
Microsoft si dal na čas, než uvedl na trh Windows 10 Mobile. 
Nový OS dostaly hned tři nové smartphonyh Lumia.

 20 Telefonování v budoucnosti
Pokrytí signálem LTE se rozšiřuje, operátoři ale zároveň tes-
tují nástupnické technologie pro hlasová volání i přenos dat.

 24  Mapy Chipu: Nejcennější start-upy na světě
I u největších start-upů platí, že se zde střetávají USA a Čí-
na. Nicméně ani Evropa nezůstává tak úplně pozadu.

 26 Novinky: Bezpečnost
USB disk zničí váš počítač | Bezpečnostní mezera v Team-
speaku | Malware útočí na PayPal účty.

 30 Evropa: Konec exportu dat
Letos v říjnu zrušil Soudní dvůr Evropské unie dohodu zná-
mou jako „bezpečný přístav“. Data občanů EU už nesmí za 
moře. Důsledky tohoto kroku jsou velmi vážné.

 32 Obchodujte přes počítač
Nevíte, jak naskočit do rozjetého vlaku milionových obcho-
dů na burzách? Pomohou vám specializované programy.

 34 Výměna dat bez internetu
Přímé propojení zjednodušuje výměnu dat mezi mobilními 
přístroji. Ukážeme, jak jsou jednotlivé druhy bezpečné.

 38 Rychlý vzestup Windows 10
Jak dobře se zatím etabloval nový OS Microsoftu na trhu 
a co od něj ještě můžeme očekávat. A jak dopadla první vel-
ká aktualizace.

 45 Lepší vědět: Windows 10
S Windows 10 Microsoft zaznamenal nejúspěšnější start 
produktu ve své historii. Některé jeho statistiky jsou však 
poněkud kuriózní.

 46 Stále k zastižení, stále ve stresu
Díky moderním komunikačním technologiím jsme k zasti-
žení kdykoli a kdekoli. Být neustále on-line je však pro náš 
organismus vyčerpávající.
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 104 To nejlepší pro vaše PC

Při nákupu počítače byste měli klást důraz na nejnovější 
techniku – ukážeme vám, které komponenty jsou z hledis-
ka dlouhé morální životnosti vašeho PC nejdůležitější.

 110  Technický lexikon: 
  Bleskurychlé RAM moduly
Nový rychlý typ pamětí prožene pevné disky a pracovní pa-
měti. Chip vysvětlí, v čem spočívá nový standard.

 112 Profesionální tuning palubními prostředky
Pokud jsou vaše Windows stále pomalejší, nemusíte insta-
lovat další tuningové nástroje. Poradíme vám, jak problém 
vyřešit přímo prostředky z Windows.

 116 Časová osa: Čtyřicet let digitální fotogra� e
Ano, už je to 40 let, co Kodak prezentoval první digitální foto-
aparát. Počin, který brzy převálcoval celé odvětví fotografie.

 118 Cestování s internetem
Internet je prakticky nepostradatelným pomocníkem kaž-
dého cestovatele. Přinášíme přesvědčivý důkaz, že papíro-
vým mapám a hledání v jízdních řádech nadobro odzvonilo.

 122  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

 58  Freeware měsíce
 144  Tiráž
 146  Příště

Tuning 
Windows
RAM, HDD, CPU – 
jak naleznete všechny 
brzdy, i bez instalování 
dalšího softwaru.
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Důležitá 
výbava 
nového PC
Technika v počí-
tačích se právě 
teď podstatně 
mění. Při pořizo-
vání nového PC 
to nepodceňte.

Strana 104

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

Glary Utilities 5 Pro  ZRYCHLENÍ A OCHRANA PC
Nástroje Glary Utilities pravidelně vyčistí váš počítač od všech 
zbytečností a pomohou vám jej udržet v nejlepší kondici. Vše 
v českém rozhraní a jedním kliknutím myší.

ActivePresenter 5.5  SPECIALISTA NA VIDEOPREZENTACE
Profesionální nástroj na tvorbu videonávodů, interaktivních pre-
zentací, letáků, dokumentace a výukových kurzů. Poradí si 
i s nahráváním streamovaného videa z internetu.

iMyfone Umate  TRIKY PRO IPHONE
Apple si za kapacitu paměti iPhonů nechává dobře 
zaplatit. iMyfone Umate vám pomůže s uvolněním 
místa v úložišti telefonu odinstalací aplikací a chyt-
rou kompresí fotografií.

Process Lasso Pro 8  SPRÁVCE PROCESŮ
Process Lasso je pokročilý správce procesů běžících na pozadí 
operačního systému, který pomůže s optimalizací výkonu 
a stability počítače přidělováním priorit a limitů.

Win10 PrivacyFix  KLADIVO NA ŠPEHY
Win10 PrivacyFix je rychlým řešením na zmírnění špehovacích 
aktivit stále zvědavějších Windows 10. Zásahy lze volit manuál-
ně nebo pomocí tří přednastavených profilů.

SafeDNS 2 Home  CHRÁNĚNÝ INTERNET
SafeDNS přesměruje internetovou komunikaci počítače nebo 
routeru. Správce může vzdáleně řídit a filtrovat přístup k jed-
notlivým webům i celým skupinám stránek.

hující se k mobilním zařízením i programům na Chip DVD.

Důležitá 
výbava 
nového PC
Technika v počí-
tačích se právě 
teď podstatně 
mění. Při pořizo-
vání nového PC 
to nepodceňte.

Strana 104
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DÁRKY 
na poslední chvíli

Vánoce jsou doslova za dveřmi, a pokud stále nemáte všechny dárky, 
může vám pomoci náš malý přehled cenově dostupných produktů, 

které nás během roku zaujaly skvělým poměrem mezi výkonem a cenou. 
Všechny jsme vyzkoušeli a se všemi jsme byli spokojeni.

Michal Bareš

Arctic Smart Charger 8000
Domácí nabíječka mobilních zařízení. Má 
pět USB zdířek a celkový výkon 8 000 mAh, 
takže s  ní lze nabíjet zároveň tři tablety 
a dva smartphony. Nabíječka má inteligent-
ní elektroniku, která řídí intenzitu nabíjení 
tak, aby nedošlo k  poškození připojených 
mobilních zařízení. Praktická krabička, díky 
které nebudete muset mít v každé zásuvce 
zasunutou separátní USB nabíječku, navíc 
za příjemnou cenu.
Cena: 800 Kč

Cherry MW 3000
Malá, lehká a levná ergonomicky tva-
rovaná notebooková bezdrátová myš 
Cherry MW 3000 vám usnadní ovlá-
dání přenosného počítače, navíc ji dí-
ky hmotnosti 128 gramů (včetně 
2 AAA baterií) v batohu ani neucítíte. 
Sice má jen infračervený snímač, ale 
nepracujete-li na skle nebo mramoro-
vém stole, je přesná a spolehlivá. Líbí 
se nám možnost přepínání rozlišení 
mezi 1 000 a 1 750 dpi. Spojení s počí-
tačem probíhá přes USB dongle na 
2,4GHz frekvenci, Bluetooth tedy neu-
mí. Za 600 Kč ale skvělý pomocník. 
Cena: cca 600 Kč

AData APV110-10400M
Externí baterie s dostatečnou kapacitou pro čtyř- až pětiná-
sobné dobití běžného smartphonu. Kromě 1A nabíjecího 
portu pro smartphony má i 2,1A druhý USB výstup pro do-
bíjení tabletů, případně pro rychlé dobití smartphonu. Ob-
sahuje indikátor stavu baterie a líbí se nám i elegantní ko-
vové tělo. Na rozdíl od většiny externích baterií funguje 
i po roce používání naprosto dokonale a neztrácí kapacitu.
Cena: cca 690 Kč

Ochranné pouzdro 
Tech21 Evo Mesh 
Pravděpodobně nejlepší ochranné 
pouzdro na mobilní telefony. Výrob-
ce je sice dodává jen pro omezenou 
nabídku nejlepších modelů, ale 
vlastníte-li nový iPhone či Galaxy 
S6, trochu vyšší cena pouzdra vás už 
nezruinuje a  osobně jsme zažili, že 
toto pouzdro ochrání váš telefon 
i před hrozivými pády. Ideálně je do-
poručujeme kombinovat s  krycím 
sklem displeje, to však není v ceně.
Cena: cca 990 Kč

PanzerGlass
Na trhu je celá řada ochranných skel, 
která chrání displej mobilního telefo-
nu, většina z nich ale není moc účin-
ná. PanzerGlass s tloušťkou 0,6 mm 
a  několika ochrannými vrstvami 
odolá i  razantním úderům kladiva. 
Instalace je snadná, ale vyžaduje peč-
livost a  dokonalé očištění displeje 
před aplikací. Mastnota nebo drobné 
nečistoty při kraji displeje mohou po 
čase způsobit odlepování skla, ale to 
je problém všech ochranných fólií. 
Sice není nejlevnější a  prodává se 
pouze pro dražší modely smartpho-
nů, ale v porovnání s náklady na vý-
měnu displeje se rozhodně vyplatí.
Cena: cca od 700 Kč 
(podle modelu 
telefonu)

 DÁRKY do 1 000 Kč
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K
aždý rok je to stejné. Přes všechna 
předsevzetí, že nákup vánočních 
dárků nenecháme zase na posled-
ní chvíli, to opět nevyšlo. Vánoce 
jsou za několik dní a  každá rada 

na zajímavý a praktický dárek za rozumnou ce-
nu je drahá. Během roku se nám do testovací 
laboratoře dostanou stovky produktů, které 
nejenže podrobujeme standardním testům, 
ale také je pár týdnů prakticky používáme. Ne 
všechny se nám líbí, ne všechny si můžeme do-
volit, ale občas se setkáme se zajímavostmi, 
které nemusí být ani moc drahé, a přesto jsou 
tak praktické, že si je i  sami koupíme nebo je 
doporučíme známým. Za produkty v následu-
jícím malém přehledu nápadů na vánoční dár-
ky tak můžeme dát doslova ruku do ohně.  Pro 
lepší orientaci jsme je rozdělili do několika ce-
nových kategorií.   autor@chip.cz

iStorage datAshur 256bit AES 8 GB
USB flash disk pro ukládání nejpřísněji strážených 
dat. Má vlastní klávesnici a veškerý obsah je šifrován 
pomocí 256bitového standardu AES, takže v případě 
ztráty se k vašim citlivým datům opravdu nikdo ne-

dostane. Nevýhodou je poněkud 
pomalá přenosová rychlost oko-

lo 20–30 MB/s, ale u  doku-
mentů to nevadí a na tento 

disk asi nikdo filmy 
ukládat nebude.

Cena: cca 1 400 Kč

HiFiMan Re 400
Nenápadné pecky, které uspokojí 
i  náročné audiofily. Za příjem-
nou cenu snesou srovnání se slu-
chátky za více než 5 000 Kč. Oce-
ňujeme neutrální reprodukci, 
díky které se hodí na poslech ši-
roké škály hudebních žánrů, ale 
vyznavači přehnaných basů 
z nich asi nadšeni nebudou. Vy-
zkoušeli jsme desítky pecek, ale 
tyto v této cenové kategorii prak-
ticky nemají konkurenci.
Cena: cca 2 500 Kč

Microso�  Wedge Mobile Keyboard
Praktická a pohodlná Bluetooth klávesnice pro připo-
jení k  mobilním telefonům a  tabletům je podle nás 
i po téměř dvou letech od uvedení na trh stále nejlep-
ší mobilní klávesnicí. Geniální je, že se prodává dohro-
mady s gumovým krytem, který slouží zároveň jako 
vypínač, ochrana klávesnice při přenášení i jako uni-
verzální stojánek pro všechny typy tabletů. Díky do-
statečně velkým a příjemným tlačítkům se na ní vý-
borně píše a dlouho vydrží na baterii.
Cena: cca 1 450 Kč

Cherry MX-Board 3.0
Robustní klávesnice pro staromil-
ce, kteří se živí psaním delších tex-
tů. Zvuk kvalitních mechanických 
spínačů Cherry MX Red dodá vaší 
pracovně atmosféru počátků počí-
tačové éry. Vysoký zdvih kláves za-
jistí přesnou odezvu a  příjemný 
stisk usnadní dlouhodobou práci 
při tvorbě textů. Kvůli vyšší hluč-
nosti se moc nehodí do open space 
kanceláří, ale v privátní pracovně ji 
budete milovat.
Cena: cca 2 300 Kč

Xiaomi Yi Sports Camera
Outdoorové kamerky vám umožní 
pochlubit se nestandardními sportov-
ními nebo adrenalinovými výkony na 
Facebooku. Proto je milují hlavně mla-
dí lidé. Nejlepší kvalitu a příslušenství 
sice nabízí proslulá značka GoPro, ale 
nechá si za to také dobře zaplatit. Lev-
nější, ale stále velice použitelný zá-
znam Full HD videa nabízí i kamerka 
Xiaomi. S  hmotností 71 gramů, možností záznamu videa s  frekvencí 
120 fps při rozlišení 1  280 × 720 bodů a přibližně 80minutovou výdrží na 
baterii představuje tato kamerka cenově dostupnou, ale stále kvalitní al-
ternativu k mnohem dražším zařízením.  
Cena: cca 2 500 Kč

 DÁRKY do 2 500 Kč

 DÁRKY do 500 Kč

Patriot Stellar 16 GB
Flash disk s klasickým USB 3.0 i microUSB 2.0 konektorem 
je ideální pro přenášení souborů do mobilních zařízení 
i pro ukládání multimediálních dat, která lze snadno pro-
hlížet na tabletu či chytrém telefonu. Díky většímu USB 3.0 
konektoru je kopírování filmů, hudby a fotografií na flash 
disk dostatečně rychlé. Flash disk je kompatibilní s mobil-
ními zařízeními podporujícími protokol USB On-the-go.
Cena: cca 300 Kč

Patriot Fuel Active 2000 mAh
Kapesní LED svítilna s integrovaným 2 000mAh akumulátorem pro pří-
ležitostné dobití smartphonu. Její kapacita sice stačí jen na jednorázové 
dobití telefonu, ale v případě, že potřebujete se smartphonem pracovat 
jen pár hodin navíc, je každá mAh dobrá. Na plné nabití vydrží baterka 
s hmotností 87 gramů svítit na maximální výkon celých 14 hodin. 
Cena: cca 180 Kč
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Be Quiet! Silent Base 800
Darovat někomu k Váno-
cům prázdnou počítačo-
vou skříň sice může být 
„pozvánkou do průšvi-
hu“, ale tahle skříň se 
nám prostě líbila nejvíc 
ze všech za poslední rok 
testovaných modelů. Je 
krásná, prostorná, tichá, 
promyšlená a  je vyrobe-
na z  kvalitních materiá-
lů. V  ceně je zahrnuta 
trojice ventilátorů. Zku-
šeného stavitele potěší 
pečlivě opracované hra-
ny i  modulární řešení 
diskových pozic. Nepře-
hlédnutelnou skříň s do-
konalou zvukovou izola-
cí navíc pořídíte za ro-
zumnou cenu.
Cena: cca 3 100 Kč

Philips Fidelio M1
Výběr hudebních sluchátek je velice 
osobní záležitostí, protože každý má rád 
jiný typ hudby a sluchátka bývají laděna 
na určitý typ reprodukce. Univerzální 
sluchátka, která by uspokojila všechny 
posluchače, tak v  kategorii kvalitnějších 
a  dražších zařízení prakticky neexistují. 
Philips Fidelio M1 však uspokojí poměr-
ně široké spektrum uživatelů. Mají cel-
kem neutrální zvuk, takže zvládají repro-
dukci od klasické po rockovou hudbu. 
Milovníci techna a  přebasované hudby 

Asus VivoWatch
Vodotěsné hodinky s fitness 
náramkem a černobílým displejem 
vydrží na jedno nabití až deset dní provozu. Kromě běžných funkcí 
nabízí i měření pulzu, spolupracují s Androidem i iOS a nevypadají 
špatně. Nelze s nimi sice telefonovat ani prohlížet přijaté e-maily, ale 
zase je nebudete muset každý den nabíjet. Navíc vypadají elegantně.
Cena: cca 3 990 Kč

Acer Chromebook 11
Malý a lehký přenosný počítač s extrémně dlou-
hou výdrží na baterii a velice povedeným IPS dis-
plejem. Je sice určen hlavně pro práci na interne-
tu, ale jakmile si zvyknete na operační systém 
Chrome OS a  nastavíte jej i  pro práci v  režimu 
off-line, prakticky plnohodnotně nahradí mno-
hem dražší notebooky. Vynikající zpracování, vý-
borný displej, výdrž přes 10 hodin na baterii, pří-
jemná klávesnice, snadná údržba a prakticky nu-
lové riziko infekce počítačovými viry nebo spy-
warem. V porovnání s podobně drahými tablety 
s  Windows a  přídavnou klávesnicí je práce na 
chromebooku nesrovnatelně příjemnější. Sami 
jsme byli překvapeni, jak návykový stroj to je. 
Cena: cca 5 500 Kč

Asus Zenfone 2
Nabídka smartphonů s cenou okolo 10 000 Kč je bohatá. 
Najedeme v ní skvělé modely, jako je například Honor 6 
(cca 6 900 Kč), ale Zenfone 2 s 4 GB RAM a 32GB úložištěm 
z  hlediska výpočetního i  grafického výkonu překonává 
i  dvakrát dražší zařízení. S  5,5“ displejem a  hmotností 
175 gramů je to pořádný macek, ale na této úhlopříčce se 
již dá pohodlně pracovat i  s  kancelářskými aplikacemi, 
případně se vzdáleným ovládáním pracovního PC. Full 
HD displej má velmi dobré parametry, fotoaparát je pove-
dený, a  i  když se nevyrovná nejdražším „fotosmartpho-
nům“, není vůbec špatný. Daní za nižší cenu je pouze plas-
tové, ale pečlivě vyrobené tělo.
Cena: cca 8 900 Kč

Optoma W310
Ačkoliv je to překvapivé, podle po-
sledních statistik mají zákazníci přes 
cenový pokles velkoplošných televi-
zorů stále zájem o domácí projekto-
ry. Po zkušenosti s  projektorem Op-
toma W310 to dokážeme pochopit. 
Cenově dostupný, energeticky úspor-
ný a malý a lehký projektor s krátkou 
projekční vzdáleností totiž zvládne 
na vzdálenost jednoho metru vytvo-
řit obraz o úhlopříčce 27“. Pravda, sice 
používá pouze DLP technologii, která 
není schopna reprodukovat barvy 
tak kvalitně jako 3LCD projektory, ale 
méně nároční uživatelé, kteří si vy-
stačí s  maximálním rozlišením 
1 280 × 800 bodů, budou spokojeni. 
Nabízí i  schopnost zobrazení videa 
v 3D, ale to je jen třešinka na dortu.  
Cena: cca 10 990 Kč

 DÁRKY do 5 000 Kč

 DÁRKY nad 5 000 Kč

z nich asi „odvařeni“ nebudou, ale většinu posluchačů si získají. Jsou 
malá, lehká, dobře drží na hlavě, dobře tlumí zvuky z okolí i do okolí 
a  mají výměnný kabel s  mikrofonem, takže je lze použít i  jako 
handsfree. Rozhodně hrají o třídu lépe než oblíbené Koss Porta Pro.      
Cena: cca 4 000 Kč

Zeptejte se nás:
info@sw.cz
 481 000 0001
www.sw.cz

2 599,-

Změna cen vyhrazena

+ BONUSY:
AudioDirector 6 v hodnotě 3 500,-

    Holiday Pack 7   v hodnotě  1 300,-

2 599,-
Jednoduchý výběr objektu pomocí Motion tracking

Masívní výkon s novou technologií TrueVelocity 5

Rychlé a jednoduché projekty pro začátečníky

Okamžité opravení roztřeseného videa

-60%

Extrémně rychlé a kreativní
úpravy videí a filmů!PowerDirector 14

Ultimate

www.sw.cz/cp14
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více informací na www.jbl.cz

fantastický zvuk
nadčasový design

voděodolnost
konferenční hovory

12 hodin poslechu
to vše s tímto bezdrátovým 

reproduktorem s unikátními funkcemi

BAREVNÁ PROVEDENÍ
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+dárek
dle vlastního výběru:

Roční předplatné Dvouleté předplatné

Výhodná nabídka 
předplatného  

s dárkem

Celoroční předplatné tištěného Chipu 

1 344 Kč Ušetříte 816 Kč oproti  
stánkovému prodeji

Dvouleté předplatné tištěného Chipu 

2 499 Kč Ušetříte 1 821 Kč oproti 
stánkovému prodeji

Kombinované roční předplatné  
tištěné + digitální 

1 500 Kč Ušetříte 1 848 Kč oproti 
stánkovému prodeji

R  DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK  
HYUNDAI LF 817

R  POWERBANKA BRICK-5200  

R  KASPERSKY TOTAL  
SECURITY MULTI-DEVICE 2016 CZ

Předplatné  
objednávejte:

Nabídka dárků platí  
pouze pro nové 

předplatitele a do 
vyčerpání zásob.

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

R  PAMĚŤOVÁ KARTA 32 GB MICRO SDHC 

R  POWERBANKA MINI-2600 

R  PAMĚŤOVÁ KARTA 32 GB SDHC

R  FLASH DISK 32 GB 

R  KASPERSKY INTERNET SECURITY  
MULTI-DEVICE 2016 CZ 1 ZAŘÍZENÍ, 1 ROK 

R   ČESKO SPORT OTÁZKY A ODPOVĚDI

Speciální nabídka




