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To nejlepší
z Chip DVD
Když to letos koncem roku ještě nebude obvyklá pohoda, můžete nadcházející
svátky využít alespoň k údržbě techniky.
Hned tři produkty z vánočního nášupu
si odnesly redakční doporučení a ne náhodou mají všechny českou lokalizaci.
Advanced SystemCare Pro 14 vyřeší

optimalizaci, vyčištění a zabezpečení počítače, Ashampoo Backup Pro 14 zálohuje data a ACDSee Photo Studio Pro
pomůže se správou a úpravami fotek.
A pokud se chystáte pouze lenošit, připravili jsme pro vás tři hry. Hezké a bezmartin.kucera@chip.cz S
pečné svátky!

Kompletní DVD je dostupný i on-line. Více na straně 55.

Vláčky, motokáry a civilizace

Vánoční hraní
Pro volné chvíle jsme připravili přepravní simulátor,
zábavné závody a budovatelskou strategii. Simutrans je
model dopravního systému, který vás spolehlivě zabaví
a zároveň prověří vaše strategické myšlení i fantazii.
Racer je adrenalinové šílenství motokár. Jde o typickou
hru inspirovanou herními automaty, které se vyznačovaly divokými animacemi, pestrou grafikou a nereálností scén. Historická budovatelská strategie 0 A.D. je
zaměřena na období 500 př. n. l. až 500 n. l. a i díky skvělé
grafice se snaží o historickou věrnost událostí a života
konkrétní doby. Časově neomezené hry bez registrace
pro Windows 7 a vyšší. Jazyk ČJ, AJ.
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Seznam programů
v Chipu 01/2021
PLNÉ VERZE
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

ACDSee Photo Studio S138
Advanced SystemCare 14 S134
Backup Pro 14 S142
Malware Hunter
DearMob iPhone Manager
Steganos Password Manager
ProDRENALIN V1
HappyCard
Music Tube 2021
AVG Internet Security
Photo Focus 3 Pro
O&O Defrag 22 Pro
SSD Fresh 2020
Photo Recovery

TESTY A PRAXE
D
D

Vláčky a civilizace
MovieMaker 2.4
Brave Browser
D Freeware S56
Beyond Compare
Bulk Image Downloader
CCleaner Browser
Classic Color Panel
Gesturefy pro Firefox
MegaSync
Win 10 All Settings
D Google S10
Alternativy Googlu (PDF)
D Zabezpečení S34
CDBurnerXP
Macrium Reflect Free
Malware Scanner
Media Creation Tool Win
OSArmor
VoodooShield
WSUS Offline Update
D Focení mobilem S116
Photo Commander
Dropbox
FastStone Image Viewer
GIMP
Fotky Google
IrfanView 4.54
Paint.NET
D Ochrana soukromí S120
7-Zip
Boxcryptor
Brave Browser
ClearURLs pro Firefox
Darik‘s Boot and Nuke
Decentraleyes pro Firefox
Duplicati
Eraser
ExifTool
Mailvelope pro Firefox
O&O ShutUp10
Signal Messenger
Tails
Telegram for Desktop
Tor Browser
VeraCrypt
uBlock Origin pro Firefox
Windows Firewall Control
D Tipy a triky S126
FastStone Photo Resizer
Microsoft PowerToys
TeamViewer QuickSupport
AnyDesk 5.5
D Krátké testy S90

SOFTWARE
Softwarové novinky
Slunečnice.cz
Položky označené D jsou dostupné majitelům
digitálního Chipu koupeného v mobilní aplikaci
Chip CZ nebo v Alza Media. Digitální Chip
z www.chip.cz/digi má přístup ke kompletní
nabídce »On-line DVD« na www.chip.cz/dvd.
Více na s55. Období registrací plných verzí
z tohoto vydání je do konce ledna 2021.
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ACDSee Photo Studio Professional

Vybavené fotostudio
V programu ACDSee Photo Studio jsou
k dispozici nástroje na správu fotoalb
pořízených snímků, úpravy fotografií
i jejich prezentaci. Při organizaci snímků pak hodně pomohou i funkce pro
práci s metadaty, která lze využít pro
třídění i vyhledávání. Mezi nové funkce
pro úpravy fotografií patří například

inteligentní funkce pro odstranění
nežádoucích objektů ze snímků, jemné
retuše portrétů, označování částí obrazu na základě zvoleného rozsahu jasu
či barev nebo vyspělá korekce zkreslení Aplikace ACDSee Photo Studio se vás při
objektivu. ACDSee Photo Studio navíc
svém prvním spuštění zeptá, se kterými
složkami má pracovat. Program je určený
funguje velmi svižně a i začátečníci se
především k úpravě fotografií, ale můžete
v něm rychle najdou všechny potřebjej využít i jako skvělého správce fotograné funkce. Díky speciálně připravené
fií, který o každé fotce zobrazí i detailní
české lokalizaci pro Chip se program
informace.
nebudete muset učit ovládat několik
dní. Více se dozvíte na S138.
Licence pro Chip: Časově neomezená plná verze programu v ceně
K používání aplikace ACDSee Photo Studio
2 000 korun. Registrace do konce
budete potřebovat licenci. Tu získáte pomocí
ledna 2021, detaily v popisu na
promokódu, který najdete vytištěný na straně 3 v tomto Chipu. Nejpozději do konce ledChip DVD a »On-line DVD«. Jazyk
na 2021 jděte na www.chip.cz/photostudio
ČJ, AJ. Určeno pro 64bitová Wina do připravených políček zadejte promokód
dows 7 a vyšší.
a svůj e-mail. Na zadanou adresu během
chvíle dorazí zpráva s licencí. Majitelé digitálního Chipu najdou svůj promokód v e-mailu,
ACDSee Photo Studio je výborně vykterý jim (na základě žádosti prostřednictvím
bavený fotoeditor pro inteligentní
formuláře v digitálním časopisu na straně 55)
správu a úpravu fotografií včetně
dorazí s odkazy na stažení programů.
široké podpory RAW a s akcelerací
výpočtů pomocí grafických karet.

Registrace licence

IObit Advanced SystemCare 14 PRO

Tuning a zabezpečení
Nejdůležitější součástí výbavy programu Advanced SystemCare jsou funkce

pro pravidelné čištění a defragmentaci
registru operačního systému, vyhledání a odstranění nepotřebných dat na
disku, opravu nefunkčních zástupců
aplikací, a především pak optimalizaci
systémových nastavení, která mají vliv
na rychlost spouštění počítače, jeho
stabilní a svižný chod i rychlost připojení k internetu. Advanced SystemCare
řeší současně i ochranu soukromí
prostřednictvím funkcí na odstranění
historie surfování po internetu. Základem bezpečnostních funkcí programu
je antivir, pracující v reálném čase na
Všem příznivcům řešení typu vše v jednom se jistě bude líbit program, který
ochrání počítač před viry a bude jej také
pravidelně čistit a optimalizovat.

Novinkou aplikace Advanced SystemCare
ve verzi 14 je použití technologie umělé
inteligence na optimalizaci čištění a vyladění výkonu vašeho počítače podle jeho
skutečného aktuálního stavu.

pozadí operačního systému, doplněný
firewallem a rovněž i nástrojem na
ochranu počítače během surfování po
internetu. Více se dozvíte na S134.
Licence pro Chip: Roční plná verze
programu s upgrady v ceně 400 korun.
Registrace do konce ledna 2021, detaily v popisu na Chip DVD a »On-line
DVD«. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows XP a vyšší.

Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS
Chip DVD byl 1. 12. 2020 prověřen osmi antiviry. Podezřelé soubory doporučujeme skenovat pomocí www.virustotal.com. Nečitelný DVD vyměňujeme poštou na základě žádosti zaslané
na reklamacedvd@chip.cz. Detailní informace o plných verzích najdete v popisech programů na Chip DVD a »On-line
DVD«. Období registrací je zpravidla do konce ledna 2021.

CHIP < 2021 < 01

Plná verze AVG Internet Security dlouhodobě přináší čtenářům
Chipu komplexní zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý
měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Odešlete jakýkoliv
e-mail na adresu ZDE JE VYTIŠTĚNA ADRESA, obratem
obdržíte licenci i potřebné informace. Zabezpečení
AVG lze nainstalovat až na tři nekomerční počítače.

<
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DearMob iPhone Manager

Jak na obsah iPhonu
Aplikace iTunes pro práci s obsahem
iPhonů a iPadů v počítači s Windows
je neohrabaný a špatně ovladatelný
program, kterému se mnoho uživatelů
rádo vyhne. Šikovnou
alternativou je DearMob
iPhone Manager, moderní
a snadno ovladatelný program pro správu obsahu
zařízení s operačním sysMáte iPhone či iPad, ale neradi pracujete s neohrabanou aplikací iTunes? Máme
pro vás šikovnější náhradu
s mnoha užitečnými funkcemi navíc.

témem iOS, včetně nejnovějšího iOS 14.
V programu DearMob můžete pracovat s kontakty, kalendářem či SMS
zprávami, hromadně spravovat instalované aplikace, synchronizovat multimediální
obsah mobilního zařízení
s diskem počítače včetně
automatické konverze
videa a hudby do potřebných formátů. V nastavení
můžete také určit, jaký
obsah a dle jakých pravidel bude automaticky
synchronizován mezi vaším mobilním zařízením
a počítačem.

Aplikace DearMob iPhone Manager se dokáže připojit k iPhonu či iPadu bez nutnosti instalace iTunes a pracovat s obsahem
úložiště mobilního zařízení. Nová videa
i hudbu DearMob převede do formátů podporovaných operačním systémem iOS.

Licence pro Chip: Časově neomezená plná verze programu v ceně 1 600 korun.
Registrace do konce ledna 2021, detaily
v popisu na Chip DVD a »On-line DVD«.
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7
a vyšší.

Audials Music Tube 2021

Nahrávání YouTube
Aplikace Audials Music Tube prohledává YouTube a nabídne vám hudbu
nejvyšší kvality, legálně a bleskově!
Můžete získat singly, alba
nebo kompletní diskografie
vašich hvězd. Music Tube
nabízí třídění hudby podle
interpretů, žánru nebo
různých žebříčků nejoblíChcete si do počítače jednoduše a zdarma stáhnout
hudbu z videoklipů nebo celých koncertů? S šikovným
programem stačí pár kliknutí myší.

benějších skladeb. Díky jedinečnému
přehledu »Music Zoom« na mapě všech
hudebních žánrů s miliony kusů hudby
vytvořené pomocí umělé
inteligence máte k dispozici
neuvěřitelné množství hitů. Za pár minut dostanete
spoustu nové hudby. Nejdůležitější funkcí programu je možnost stahování
hudebních skladeb či videoklipů na disk počítače,
abyste si je mohli přehrávat
kdykoli a kdekoli.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze

Při výběru, přehrávání a stahování hudby
z YouTube se v aplikaci Music Tube nemusíte omezovat jen na automaticky generované playlisty a výběry, ale můžete si najít
oblíbené songy a interprety. Vyhledávat přitom můžete skladby, hudební videa nebo
také verze písniček upravené pro karaoke.

programu v ceně 400 korun. Registrace do konce ledna 2021, detaily v popisu na Chip DVD a »On-line DVD«.
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7
a vyšší.

Steganos Password Manager

Správce hesel
Steganos Password Manager bezpečně
ukládá hesla, přihlašovací údaje, čísla
karet a další citlivé informace, které
můžete třídit do kategorií
a vyhledávat v nich. Připraven je i generátor hesel
a plovoucí okno pro pohodlné vkládání hesel do
přihlašovacích formulářů
Vždy doporučujeme používat při registracích na webu
silná hesla. Ta se ale těžko
pamatují, takže se hodí,
když si je bude někdo pamatovat za vás.
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na internetových stránkách. Používání
správce hesel se vám vyplatí, jen si
dobře ohlídejte hlavní heslo. Do trezoru
s hesly si můžete ukládat
rovněž odkazy na vaše oblíbené internetové stránky,
které nemají vidět ostatní
uživatelé vašeho počítače.
Mezi nová vylepšení patří
především aplikace pro
správu hesel ve smartphonech se synchronizací
obsahu šifrované databáze
prostřednictvím cloudových úložišť OneDrive,
Disk Google a Dropbox.

Pro přístup k databázi hesel, synchronizované přes Dropbox či jiné cloudové úložiště, v mobilním zařízení je třeba instalovat
si aplikaci Steganos Mobile Privacy pro
smartphony a tablety s Androidem či iOS.

Licence pro Chip: Roční plná verze
programu v ceně 650 korun pro pět zařízení. Registrace do konce ledna 2021,
detaily v popisu na Chip DVD a »Online DVD«. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší.
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Ashampoo Backup Pro 14

Zálohování do cloudu
Zálohovací program Ashampoo Backup
vám pomůže s ochranou obsahu pevného disku vašeho počítače před ztrátou
dat. Vytváří nejen zálohy vybraných
souborů a složek, ale také kompletní
obrazy obsahu pevných disků či jednotlivých diskových oddílů, ze kterých lze
velmi rychle obnovit jednotlivé ztracené
soubory i další obsah potřebný k provozu počítače. Ukládat lze lokálně, na

externí disky a disky NAS, na síť nebo
do cloudu. Podporovány jsou všechny
známé cloudové služby typu OneDrive,
Disk Google nebo Dropbox. Ahampoo
však nenabízí vlastní cloudový prostor
a spoléhá zejména na Microsoft OneDrive pro firmy. Zálohování probíhá podle časového plánu a podle kapacity záložního úložiště se můžete rozhodnout,
kolik postupných verzí záloh bude uchováváno. S obnovou dat při havárii disku
vám pomůže záchranný USB flash disk
nebo bootovací DVD. Ashampoo Backup
nabízí profily zálohování pro poštu Mail,
Outlook a Thunderbird a pro browsery
Firefox, Chrome, Edge a MSIE. Více se
dozvíte na S142.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 900 korun.
Registrace do konce ledna 2021, detaily
v popisu na Chip DVD a »On-line DVD«.
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7
a vyšší.
Využijte jedinečnou možnost získat profesionální zálohovací program, který nabízí snadné ovládání a naprostou svobodu ve volbě zálohovacích úloh.

V hlavním okně programu Ashampoo
Backup najdete přehled všech nastvených
úloh zálohování, a pokud ještě žádnou
vytvořenou nemáte, můžete hned spustit
průvodce plánem zálohování. Program
s vámi bude komunikovat česky.

V dalších krocích se ještě rozhodnete, zdali
budou záložní data zabalena do šifrovaného archivu, vyberete konkrétní položky
k zálohování a samozřejmě také nastavíte
plán automatického spouštění záloh. Nechybí ani možnost odesílání zpráv o průběhu zálohování e-mailem.

ProDAD ProDRENALIN V1

Stabilizace videa
Akční kamery jsou fantastické pro zachycení nejúžasnějších dobrodružství
života. Ať už třeba na lyžích, na kole,
nebo třeba vysoko ve vzduchu. Přístroje jsou však při snímání akce často
vystaveny silným otřesům a vibracím.
Primárním úkolem aplikace ProDAD
ProDRENALIN je stabilizovat videozáběry. Především levnější kamery

a smartphony totiž zpravidla nemají
ani elektronickou, natožpak optickou
stabilizaci obrazu, takže záběry pořízené z ruky nebo třeba při jízdě na lyžích
jsou často velmi roztřesené. Aplikace
videozáznam analyzuje a rovnou jej
napraví. Výsledek si můžete ihned
ověřit v rozděleném náhledu, kde vedle
sebe vidíte videoklip v původní podobě
a také jeho verzi vylepšenou stabilizací.
Kromě toho umí ProDRENALIN dodatečně upravit i expozici videozáznamu
a redukovat šum a také nabízí několik
efektů a filtrů na kreativní vylepšení
videoklipu. Upravené video pak můžete
exportovat ve formátech MP4 a MOV.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 1 300 korun. Registrace do konce ledna 2021,
detaily v popisu na Chip DVD a »On-line DVD«. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro
Windows XP a vyšší.
Ne vždycky je možné použít stativ, a tak
videa natáčená z ruky často trpí roztřeseným obrazem – korekce tohoto nepříjemného jevu má ale snadné řešení.

CHIP < 2021 < 01

Videoklip, který chcete pomocí aplikace
ProDRENALIN upravit, stačí jednoduše myší přetáhnout do hlavního okna. Program
podporuje běžně používané formáty videí
z akčních kamer i mobilů – typicky formát
MP4. V pravé části okna aplikace se zobrazí základní informace o videu.

Kromě korekce kontrastu, jasu, barev a vyvážení bílé nabízí ProDRENALIN také paletu efektů a filtrů, dostupných v nabídce
»Video FX Presets«. Výsledek opět vidíte
v náhledu, a pokud jste spokojeni, můžete
přejít na kartu »Export Optimized Media«
a hotové video exportovat.
<
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Abelssoft HappyCard

Oznámení a přání
HappyCard je nástroj na rychlou
a efektivní tvorbu různých druhů pozvánkových a dárkových karet a přání
pro všechny možné příležitosti. To se může na Vánoce, silvestra a nový rok hodit. HappyCard obsahuje
pestrou sadu šablon. Jsou
rozděleny do tří kategorií
Potřebujete jen pár pohlednic? Ty si přece můžete udělat sami. S šikovným nástrojem lze vytvořit vkusné přání nebo pozvánky několika
kliknutími.

– dárkové karty, přání a pozvánky. Pro
ostatní potřeby lze přepnout do manuálního režimu a provést rozsáhlejší
úpravy či navrhnout a uložit vlastní šablony. Svůj
výtvor můžete exportovat
do běžných formátů, sdílet
na sociálních sítích, zasílat e-mailem a tisknout.
K usnadnění rozesílání
pozvánek více příjemcům
výborně poslouží nástroj
na postupnou automatickou tvorbu pozvánek pro
jména z předem připraveného seznamu.

Grafický program HappyCard obsahuje
50 šablon. Jejich pomocí je možné vytvořit
efektní pozvánky a plakáty několika kliknutími. Kromě klipartů program disponuje
také různými grafickými odznaky a razítky.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 700 korun.
Registrace do konce ledna 2021, detaily v popisu na Chip DVD a »On-line
DVD«. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Ashmpoo Photo Recovery

Obnova fotografií
Ashampoo Photo Recovery je program,
který slouží pro obnovu vymazaných
a poškozených fotografií z pevných
disků a připojených médií, jako jsou
USB flash disky, SD karty.
Poradí si ale i s dokumenty
DOC/DOCX a PDF, kde
jsou obrázky obsaženy.
Z velké části může být
program úspěšný i na zforSmazali jste nechtěně fotky
nebo máte problémy se čtením paměťové karty z fotoaparátu? S aplikací Photo Recovery ještě nemusí být vše
ztraceno.

mátovaných a poškozených médiích,
a to i v případě, že se rozpadne systém
souborů NTFS/FAT32. Rychlý sken vyhledává obvyklé soubory obrázků. Další
možností je důslednější,
ale mnohem pomalejší
analýza. Specialitou jsou
předvolby pro soubory
RAW, které produkují
profesionální fotoaparáty.
Ve zobrazeném výběru lze
nastavit filtry podle velikosti souborů, což se hodí,
když chcete vynechat různé dočasné soubory internetových prohlížečů, a filtr
podle rozlišení fotografie.

V hlavním okně Photo Recovery je volba
skenování zařízení (USB disk, HDD, paměťová karta) nebo kancelářských souborů
s obsaženými obrázky. Nastavit lze různé
filtry a míru hloubky prohledávání.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 1 000 korun. Registrace do konce ledna 2021,
detaily v popisu na Chip DVD a »Online DVD«. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší.

MovieMaker 2.4

Domácí videostřižna
Pomocí programu MovieMaker mohou
vytvářet zdařile vypadající videa i méně zkušení uživatelé, kteří pro své výtvory nepotřebují složité
profesionální videoeditory.
Pro přípravu nového videa
je možné použít soubory
různých multimediálních
formátů a lze tak snadno
Máte spoustu fotek a videozáběrů z dovolené
a nechcete, aby přátelé
u dvacátého snímku zívali
nudou? Sestříhejte video
v MovieMakeru.
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zkombinovat již natočená videa s fotkami, obrázky a případně připojit libovolný zvukový doprovod. Aby program
přípravu ještě více usnadnil a urychlil, obsahuje
jednoduchého průvodce
s několika tematickými
šablonami, které jsou rozděleny do kategorií – cestování, láska, rodina a přátelé
a události. Mezi nejžhavější
novinky patří možnost
zrychlení a zpomalení
videa, funkce posuvu a přiblížení videa a doplnění
použití textu ve videu.

Do přednastavené šablony stačí vložit fotky a videa, upravit předpřipravené titulky
a připojit i hudební doprovod a komentáře.
Příprava videa ve MovieMakeru však může
být zcela ve vaší režii na časové ose.

Licence pro Chip: Časově neomezená
freewarová verze programu. Bez registrace, detaily v popisu na Chip DVD
a »On-line DVD«. Jazyk AJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší.
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Digitální edice Chipu pro počítače a mobily
Chip je možné číst také na mobilech, tabletech a počítačích prostřednictvím aplikace Chip CZ nebo přímo v browseru. Zákazníci
e-shopu www.chip.cz/digi mají možnost číst časopis na více
různých zařízení současně a současně mají plný přístup ke službě

»On-line DVD«, což je Chip DVD na internetu. Zákazníci, kteří
koupí časopis přímo v mobilní aplikaci Chip CZ, mohou číst pouze v této aplikaci a o přístup k položkám DVD si musí zažádat
vložením e-mailu do rámečku níže. Obdrží zprávu s odkazy.

Zadáním a odesláním e-mailu souhlasíte s obchodními podmínkami vydavatelství Burda International CZ s.r.o.
Více na www.chip.cz/soukromi

Seznam programů zařazených do této služby najdete vždy na straně 50. Jsou označeny ikonou D .
Čtenáři Chipu z e-shopu Alza Media dostanou zprávu s nabídkou programů ke stažení automaticky po nákupu časopisu.

»On-line DVD«
Vylepšená služba »On-line DVD« přináší plnohodnotný přístup
k obsahu Chip DVD na internetu. Jde o řešení, které ocení stále
početnější skupina čtenářů Chipu s počítači bez DVD mechaniky.

Více na www.chip.cz/dvd
Přístup ke službě je zdarma přidělen k e-mailům tištěných a kombi
předplatitelů u distributorů SEND (ČR) a Magnet Press (SK) a k účtům
zákazníků nakupujících digitální vydání v e-shopu www.chip.cz/digi.
Přístup k »On-line DVD« není možné přidělit k tištěným vydáním zakoupeným
na stánku, k digitálním časopisům z e-shopu Alza Media, ani k vydáním zakoupeným přímo v mobilní aplikaci Chip CZ pro Android nebo iOS.

Glarysoft Malware Hunter

Rychlý antimalware
Malware Hunter nabízí v česky lokalizovaném rozhraní spolehlivou ochranu
počítače před viry, červy a dalšími typy
škodlivého softwaru, s rychlou detekcí,
využívající cloudové technologie. Malware Hunter pracuje automaticky na
pozadí Windows a částečně nahradí
funkce ochrany Windows Defender.

Kontroluje stahované i spouštěné
soubory a při zjištění nákazy je automaticky umístí do karantény, odkud
nemohou váš počítač poškodit. Další
skupina funkcí se věnuje zrychlení
startu počítače, optimalizaci rychlosti
připojení k internetu, odstranění zbytečných dat z pevného disku a vyčištění
registru Windows. Malware Hunter
používá cloudový skener německé
bezpečnostní společnosti Avira, což
zásadně zvyšuje výkonnost celého řešení a rychlost odezvy aplikace na nové
hrozby. Program prošel testy laboratoří
AV-TEST s AV-Comparatives s výbornými výsledky 99–100% detekce.
Licence pro Chip: Roční plná verze programu včetně updatů v ceně 600 korun. Registrace do konce ledna 2021,
detaily v popisu na Chip DVD a »Online DVD«. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro
Windows XP a vyšší.
Podařený antivir, který podporuje i starší
verze operačního systému Windows, pracuje automaticky a umožňuje i optimalizaci a čištění počítače.
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Po instalaci a aktivaci začne Malware Hunter pracovat na pozadí operačního systému a automaticky kontrolovat stahované
a spouštěné soubory. Samozřejmě můžete
také spouštět kontroly na vyžádání.

Nabídka »Zrychlení« umožňuje ovládat
aplikace a služby automaticky spouštěné
se startem operačního systému Windows.
Malware Hunter bohužel neposkytuje
k jednotlivým položkám žádnou nápovědu, takže při deaktivaci buďte opatrní.
<
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