
To nejlepší z Chip DVD 
a On-line DVD
Pokud vám dochází místo na děleném 
systémovém disku, nástroje správy disku 
ve Windows vám nepomohou. Pro NIUBI 
Partition Editor z Chipu je to ovšem hrač-
ka. Pomocí Photo Clip můžete nejen vy-
lepšovat a retušovat snímky, ale i snad-
no vytvářet skvělé fotomontáže a koláže. 

MacBooster pomůže majitelům počíta-
čů Apple zrychlit a zabezpečit jejich stro-
je a aplikace UnlockGo geniálně poslouží 
v situaci, kdy na iPhonu přestane fungovat 
otisk prstů nebo rozpoznání obličeje, nebo 
když zapomenete přihlašovací heslo. 
 martin.kucera@chip.cz S

PLNÉ VERZE
NIUBI Partition Editor 7.4  S134
Photo Clip 9 Pro
MacBooster 8
WashAndGo 21
VideoProc 4
iToolab UnlockGo
KeepSolid Passwarden  S138
Skyfiles 4.0
Burning Studio 2021
Audials Radio 2021
BLACK & WHITE 5 Pro
AVG Internet Security
Backup Pro 14
Music Tube 2021

TESTY A PRAXE
LibreOffice 7
ESET SysRescue Live
Chess 2022
Freeware  S56
Altus (WhatsApp Desktop)
BabelMap
Everything Toolbar
ExperienceIndexOK
Icecream PDF Editor
VisualCron
WorkingHours – Win App
Chromebook  S112
CloudReady-VM
VMware Player
Domácí sítě  S30
MediathekView
VLC media player
Home-office  S100
Cisco Webex Teams
Droidcam
Evernote
GoToMeeting
Jitsi
Microsoft Teams
Paint.NET
Slack
Zenkit
Zoom Client for Meetings
Tipy a triky  S126
Bloatbox
EPUB Metadata Editor
Alarm (mh_z19_led.py)
Search Deflector
Spacedesk
Hit-tools  S104
Adobe Photoshop Express
AutoClicker
Bingsnap
BrokenURL
CPU-Z
ChromeCacheView
Duplicate Cleaner Free
Everything
FocusWriter
FolderMove
HashCheck
Inbox Notifier
LicenseCrawler
Microsoft To Do
PasswordFox
RandPass Lite
SecurityQuestionsView
USBDeview
WirelessKeyView
WinDefThreatsView
vmPing
Krátké testy  S90

SOFTWARE
Softwarové novinky
Slunečnice.cz

Čtenáři digitálního Chipu mají plný přístup  
k Chip DVD prostřednictvím On-line DVD  
na adrese www.chip.cz/dvd. Více na S55.  
Období registrací plných verzí z tohoto  
vydání je do konce února 2021.

Seznam programů 
v Chipu 02/2021

Skyfiles 4.0

Cloudová kancelář
Cloudové úložiště Disk Google je užitečná služba, 
která vám zpřístupní soubory přes webové rozhraní 
v libovolném prohlížeči nebo prostřednictvím aplikace. 
Program Skyfiles vám ale navíc umožní upravovat sou-
bory z Disku Google přímo pomocí vašich oblíbených 
a komfortních desktopových programů namísto práce 
v prohlížeči. Nadto si poradí i s libovolnými dokumenty 
a soubory. Pro editaci lze proto například použít i kan-
celářský balík LibreOffice 7, díky čemuž získáte bez-
konkurenční cloudovou kancelář naprosto zdarma. Ča-
sově neomezená plná verze programu v ceně 750 korun 
pro Windows 7 a vyšší. Registrace on-line. Jazyk AJ.

Kompletní DVD je dostupný i on-line. Více na straně 55.
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Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS
Data Chip DVD a On-line DVD byla 5. 1. 2021 prověřena osmi an-
tiviry. Podezřelé soubory doporučujeme skenovat pomocí služ-
by www.virustotal.com. Nečitelný DVD vyměňujeme poštou po 
žádosti na reklamacedvd@chip.cz. Detailní informace o pl-
ných verzích najdete v popisech na Chip DVD a On-line DVD. 
Období registrací je zpravidla do konce února 2021.

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.

. Nečitelný DVD vyměňujeme poštou po měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Odešlete jakýkoliv 
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NIUBI Partition Editor Pro 7.4

Správa harddisků
Program NIUBI Partition Editor 
nabízí kompletní řešení pro správu 
pevných disků a diskových oddílů. Při 
instalaci nového disku vám přijdou 
vhod nástroje pro vytvoření nových 
diskových oddílů a jejich formátování. 

Při běžném používání počítače zase 
využijete funkce pro defragmentaci, 
bezpečné mazání nepotřebných dat 
jejich opakovaným přepsáním nebo 
úpravu velikosti existujících disko-
vých oddílů podle aktuální potřeby. 
Bezpečí vašich dat zajistí nástroje na 
zálohování formou kopírování dat 
z celých disků nebo jejich oddílů na zá-
ložní disky. Krizové situace pomohou 
řešit funkce pro kontrolu a opravu 
chyb i vadných sektorů disku. V na-
bídce »Tools« najdete i sadu nástrojů 
vhodných pro zálohování a obnovu 
celého obsahu počítače, stejně jako 
pro migraci všech dat na nový pevný 
disk. Funkci »Clone Disk Wizard« mů-
žete úspěšně použít i pro vytváření 

identických, ihned spustitelných zá-
loh disku. Více se dozvíte na S134.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 000 ko-
run. Registrace do konce února 2021, 
detaily v popisu na Chip DVD a On-line 
DVD. Jazyk AJ. Určeno pro Windows 
XP a vyšší.

KeepSolid Passwarden

Bezpečný správce hesel
KeepSolid Passwarden je velmi dobře 
vybavený správce hesel, který obsahu-
je šifrovanou databázi přihlašovacích 
údajů, hesel, čísel platebních karet 

a dalších citlivých údajů chráněnou 
jediným silným hlavním heslem, které 
uživatel nesmí zapomenout. Databá-
ze hesel je automaticky zálohována 
do cloudu, jehož prostřednictvím se 
všechna vaše data navíc synchronizují 
i se smartphony a tablety, pro které 
je KeepSolid Passwarden k dispozici 
ve formě mobilní aplikace. Ve výbavě 
programu KeepSolid Passwarden ne-
chybí ani generátor dostatečně silných 
hesel dle zvolené délky a použitých 
typů znaků. K rychlému vyplňování 
přihlašovacích údajů a formulářů na 
internetových stránkách slouží doplň-
ky pro nejpoužívanější webové prohlí-
žeče. Více se dozvíte na S138.

Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu s upgrady v ceně 1 000 korun. 
Registrace do konce února 2021, de-
taily v popisu na Chip DVD a On-line 
DVD. Jazyk AJ. Určeno pro Windows 7 
a vyšší. K dispozici jsou aplikace pro 
Android a iOS.

Disk či diskový oddíl pro úpravy zvolíte 
v NIUBI Partition Editoru v pravé části ok-
na aplikace a pak z nabídky »Operations« 
vyberete konkrétní akci. Ke změně veli-
kosti oddílu slouží funkce »Resize/Move 
Volume«. Pokud chcete bezpečně a ne-
návratně odstranit data z oddílu, použijte 
funkci »Wipe Volume«.

Do databáze hesel aplikace KeepSolid 
Passwarden můžete importovat hesla ulo-
žená v internetových prohlížečích Chrome, 
Firefox, Opera a Edge, stejně jako ze správ-
ců hesel LastPass, 1Password a Dashlane. 
Příslušnou funkci najdete v nabídce »Set-
tings | Account | Import«. Hesla ale musíte 
z jiných aplikací nejprve exportovat.

Potřebujete instalovat nový pevný disk 
a rozdělit jej na oddíly? Nebo spravovat 
již používané disky? S funkcemi Win-
dows si často nevystačíte.

Chcete dbát na základní bezpečnostní 
pravidla a používat k různým interneto-
vým účtům silná, a hlavně rozdílná hes-
la? Pak je jistě nezvládnete nosit v hlavě.
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IObit MacBooster 8

Rychlejší a bezpečnější Mac
IObit MacBooster 8 je novou verzí 
úspěšného optimalizačního balíku 
pro všestrannou péči o běh systému 
macOS. Ceny SSD disků se rapidně 
snižují, nicméně volného místa na 
disku není nikdy dostatek, tak proč jej 
nezajistit odstraněním nepotřebných 
souborů. Obdobné platí i pro výkon – 
není důvod nevyužít celou sílu počíta-

če. MacBooster nabízí jak kompletní 
řešení na jedno kliknutí, které bohatě 
stačí na pravidelnou údržbu, tak i sa-
du jednotlivých nástrojů pro manu-
ální optimalizaci. Mezi tyto nástroje 
patří vyčištění disku od více než 20 
druhů souborů, zrychlení spuštění 
počítače, ochrana soukromí, spoleh-
livá odinstalace aplikací a vyhledání 
duplikátních souborů a fotografií. 
Dále program přidává bonus v po-
době kvalitního antivirového řešení 
z dílny Bitdefender, které v reálném 
čase kontroluje všechny manipulace 
se soubory. Vyspělý firewall dokáže 
chránit počítač před útoky hackerů 
a před modifikacemi souborů. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 400 korun. 
Registrace do konce února 2021, detaily 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ. Určeno pro macOS 10.9 a vyšší.

iToolab UnlockGo

Reset iPhonu
Existuje hned několik způsobů, jak mů-
žete zamykat a odemykat svůj iPhone 
či iPad – čtyřmístný nebo šestimístný 
PIN, rozpoznání otisku prstu (Touch ID) 
či rozpoznání tváře (Face ID). Problém 
nastane, když PIN kód zapomenete 
a z nějakého důvodu nelze použít Touch 
ID nebo Face ID. A pak je tu ještě Apple 
ID, uživatelský účet nezbytný pro regis-

traci k iCloudu a přístup k dalším, pro 
uživatele iPhonů a iPadů nepostradatel-
ným, službám. Když zapomenete heslo 
k Apple ID, mohou vás zachránit bez-
pečnostní otázky, ale pokud ani toto ne-
pomůže, máte velký problém. Na pomoc 
přichází UnlockGo, který zvládne prolo-
mit jak heslo pro zamykání iPhonu, tak 
i zrušit aktivaci vašeho Apple zařízení 
do iCloudu. Tato funkce programu iToo-
lab UnlockGo se hodí i tehdy, když si 
koupíte iPhone nebo iPad z druhé ruky 
a až následně zjistíte, že zařízení zůstalo 
zaregistrováno k Apple ID předchozího 
majitele. Upozorňujeme, že násilné ode-
mknutí zařízení znamená i kompletní 
smazání jeho obsahu.
Licence pro Chip: Tříměsíční plná verze 
programu. Registrace do konce února 
2021, detaily v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ. Určeno pro 
Windows 7 a vyšší.

Po skenování systému pomocí MacBoos-
teru je možné hrozby a optimalizace řešit 
buď manuálně, nebo tlačítkem »Fix« 
aplikovat všechny doporučené změny 
najednou. V záložce »System Junk« pro-
gram vizualizuje rozložení jednotlivých 
typů souborů.

iToolab UnlockGo nabízí dvě silné funkce: 
násilné odemknutí iPhonu či iPadu, ke 
kterému jste zapomněli heslo, »Unlock 
Screen Passcode« a odstranění zámku 
aktivace Apple zařízení do iCloudu, pokud 
jste zapomněli heslo, »Remove iCloud 
Activation Lock«.

Chod systému je možné optimalizovat 
nejen vyčištěním disku, ale také úpravou 
toho, jak systém s diskem spolupracuje. 
Nástroj »Turbo Boost« dokáže najít ne-
standardně alokované vyrovnávací paměti 
aplikací a úpravou zvýšit jejich efektivitu.

Při instalaci a registraci plné verze progra-
mu iToolab UnlockGo je nezbytné ještě 
počkat na stažení a instalaci speciálního 
ovladače pro zařízení společnosti Apple. 
Operace proběhne zcela automaticky, 
ale buďte trpěliví, protože potrvá celkem 
dlouhou dobu.

Nemáte už jinou možnost, jak odem-
knout svůj smartphone nebo tablet od 
Applu? Sice přijdete o všechna data v za-
řízení, ale i tato situace má řešení.

Soubory updatů aplikací, načtená data 
webových stránek a dočasné cache sys-
tému dokážou rychle zaplnit váš SSD 
disk. Vyčistěte je MacBoosterem na jed-
no kliknutí.
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Ashampoo Burning Studio 2021

Spolehlivé vypalování
Burning Studio 2021 si snadno poradí 
se všemi úkoly, které uživatel od tako-
vého programu očekává. Kromě stan-
dardního vypalování dat na všechna 
optická média lze s jeho 
pomocí také rippovat au-
dio CD či naopak hudební 
cédéčka vytvářet. Během 
rippování si lze rovnou 
nechat automaticky 

stáhnout obrázek na obal a vytvořit 
seznam skladeb. Burning Studio nabí-
zí i možnost vypalování šifrovaných 
datových disků s vlastním rozhra-

ním, kdy originální data 
skryje do zašifrovaného 
souboru na disku. Nově 
se zlepšila kompatibilita 
s médii BDXL a M-Disc 
a inovována byla i funkce 
ochrany proti poškrábání 
disku několikanásobným 
ukládáním dat při vypa-
lování. 
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze pro-
gramu v ceně 700 korun. 

Registrace do konce února 2021, detaily 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7 
a vyšší.

Abelssoft WashAndGo 21

Výkonnější systém
WashAndGo je nástroj pro údržbu ope-
račního systému, který vám pomůže 
udržet počítač v dokonalém funkčním 
stavu a zvýšit jeho bez-
pečnost. Vyčistí disk od 
důvěrných dat vznikajících 
při surfování i další práci 
s počítačem. To se týká 
například historie napo-
sledy upravených souborů 

více než 500 aplikací a metadat editorů 
Word, Excel nebo PowerPoint. Program 
též vyhledá a odstraní chybné záznamy 

v registrech Windows, 
nefunkční zástupce na pra-
covní ploše, nedostupné po-
ložky ve složce s nedávno 
otevřenými soubory a ne-
funkční položky v seznamu 
nainstalovaných aplikací 
v systému Windows. Jako 
bonus program nabídne 
i modul pro zaručeně neob-
novitelné mazání dat.
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze 

programu v ceně 800 korun. Regis-
trace do konce února 2021, detaily 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 
a vyšší.

Franzis BLACK & WHITE projects 5 Professional

Síla černobílé fotogra�e
Grafický program BLACK & WHITE 
projects 5 Professional vytváří z běž-
ných snímků doslova mistrovská čer-
nobílá umělecká díla. Díky 
množství optimalizačních 
nástrojů, které program 
nabízí, lze vytvořit doko-
nalý černobílý skvost. Edi-
tor obsahuje i obrazové ša-

blony, které lze dále individuálně upra-
vovat. Novinkou jsou světelné efekty, 
rámečky a světelné skvrny. Instalace 

obsahuje také zásuvné mo-
duly pro Lightroom a Pho-
toshop. Samozřejmostí je 
import RAW fotografií. 
Vytvoření perfektního 
snímku usnadní celkem 
139 předpřipravených šab-
lon rozdělených do celkem 
osmi kategorií (například 
krajina, portrét, architek-
tura a noční snímek).
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze pro-

gramu v ceně 1 600 korun. Registrace 
do konce února 2021, detaily v popisu 
na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk AJ, 
NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší

Pomocí Burning Studia snadno převedete 
hudební cédéčko na MP3 nebo do někte-
rého z dalších formátů: FLAC, OGG Vorbis, 
OPUS, APE, WMA a WAV. Program navíc 
vyhledá a stáhne informace o albu a obrá-
zek originálního obalu.

Ihned po spuštění provede WashAndGo 
kontrolu počítače a vyhledá pozůstatky po 
surfování na internetu. Program nalezne 
i chybné záznamy v registrech a další sys-
témový odpad, vše pak snadno a rychle 
vymažete kliknutím na tlačítko »Clean«.

Burning Studio nabízí po-
třebné nástroje pro vypalo-
vání dat, hudby a videa. 
Aktualizace zlepšuje vyhle-
dávání obalů hudebních CD 
na internetu.

Váš počítač musí být pravi-
delně udržován. WashAnd-
Go automaticky maže stopy 
po surfování a opravuje chy-
by v registrech.

Teprve s BLACK & WHITE 
projects uvidíte, jak rozdíl-
ných výsledků lze dosáh-
nout při převodu barevné-
ho snímku do černobílého 
provedení.

Snímky můžete v BLACK & WHITE projects 
nejen převádět na černobílé, ale pomocí ná-
stroje »X Color« lze kreativně experimento-
vat i s částečným vyblednutím původního 
snímku. Výslednou fotku můžete doladit 
i pomocí simulace analogového filmu.
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Digiarty VideoProc 4

Úpravy videa s akcelerací
Nástrojů pro práci s videi je k dispozici 
celá řada a mnoho z nich se zaměřuje 
jen na plnění jednotlivých funkcí. 
Ty zpravidla zahrnují střih a úpravy 
klipů, stahování videí nebo vytváření 
screencastů (nahrávaní obrazovky). 
Namísto celého arzenálu programů ale 
můžete použít pouze jeden – aktualizo-
vanou verzi VideoProc 4. Modul DVD 
obsahuje různé funkce pro převod 

filmových DVD. To je zvlášť užitečné, 
pokud například chcete zálohovat ob-
sah vaší filmotéky na domácím NAS. 
V download modulu můžete zadat od-
kazy z YouTube nebo jiných zdrojů pro 
stažení videí nebo hudby. Videoeditor 
VideoProc 4 podporuje hardwarovou 
akceleraci kódování videa prostřednic-
tvím všech typů grafických procesorů 
Nvidia a AMD i integrovaných GPU 
v procesorech Intel. Díky tomu lze až 
47 × zkrátit úpravy i datově náročných 
videí v rozlišení 4K, která dnes produ-
kují smartphony, akční kamery nebo 
drony. Kromě moderního formátu 
HEVC samozřejmě VideoProc podpo-
ruje i desítky dalších kodeků.
Licence pro Chip: Časově neomezená pl-
ná verze programu v ceně 1 800 korun. 
Registrace do konce února 2021, detaily 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ. Určeno pro Windows 7 a vyš-
ší a pro macOS 10.6 a vyšší.

Audials Radio 2021

Nahrávejte oblíbené skladby
Audials Radio obsahuje databázi více 
než 110 tisíc internetových rádií z celé-
ho světa, v nichž umí vyhledávat podle 
žánru, konkrétního interpreta či názvu 
skladby. Program však neslouží jen jako 
vyspělý přehrávač internetových rádií, 
ale dokáže tuto hudbu také nahrávat. 
Nahrávané skladby jsou automaticky 
rozdělovány a popisovány, aby vám 

aplikace Audials Radio postupně vy-
tvořila rozsáhlou knihovnu skladeb po-
užitelnou nejen ve vašem počítači, ale 
i v přenosných zařízeních na cestách, 
tedy bez připojení k internetu. Podpo-
rovány jsou MP3 až do kvality 320 kb/s. 
Pokaždé, když nahráváte hudbu, Au-
dials si na pozadí automaticky stáhne 
a přidá její název, obal alba a text sklad-
by. Manuální úprava je samozřejmě 
možná kdykoli. Kromě automatického 
nahrávání můžete nastavení nahrávání 
na určitý čas či pravidelné stahování 
podcastů. Pořízené skladby jsou třídě-
ny dle žánrů a lze je synchronizovat 
s mobily nebo s cloudovými úložišti. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 650 korun. 
Registrace do konce února 2021, detaily 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 
a vyšší.

V hlavním okně programu VideoProc si 
nejprve seřadíte všechny videozáběry či 
videoklipy, se kterými budete chtít dále 
pracovat. VideoProc při tom vypíše základ-
ní informace o jejich formátu a kvalitě. Pro 
aktivování funkcí na úpravy videozáběrů je 
nutné zvolit ve spodní části okna výstupní 
formát upraveného videa.

V hlavním okně programu Audials Radio 
najdete především výběr žánru interne-
tových rádií, z nichž můžete nahrávat 
skladby. K dispozici jsou desítky kategorií 
pokrývající snad všechny hudební styly 
a zároveň i výběr rádií podle země. V pří-
padě ČR můžete volit skoro z 250 interne-
tových rádií.

V nabídce výstupů najdete předvolby ex-
portu videa pro jeho přehrávání v konkrét-
ních zařízeních. Velmi zajímavé jsou ale 
především funkce z nabídky »Toolbox«, 
kde se nacházejí například i nástroje na 
stabilizaci obrazu a odstranění šumu.

Pomocí předvoleb v nabídce »Mass recor-
ding« lze například určit, kolik skladeb 
bude celkem nahráno, celkovou dobu na-
hrávání, maximální objem uložených dat 
nebo zastavení nahrávání ve zvolený čas.

Chcete si uložit skladby a podcasty z in-
ternetových rádií, abyste je mohli poslou-
chat i bez připojení k internetu? Použijte 
speciální nahrávací aplikaci.

Zaznamenávejte dění na obrazovce, sta-
hujte z videoserverů, konvertujte, stabili-
zujte, stříhejte, spojujte a upravujte vi-
dea až do rozlišení 4K.
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InPixio Photo Clip 9 Pro

Retuše a fotomontáže
Program InPixio Photo Clip 9 Pro na-
bízí hned tři samostatné nástroje pro 
vylepšení, opravy a kreativní úpravy 
snímků. Nástroj Photo Editor je určen 
hlavně pro optimalizaci fotografií 
a změnu jejich vzhledu. K dispozici 
máte více než sto předpřipravených ša-
blon nebo přepínač »Auto correction« 

pro rychlé nastavení všech základních 
parametrů snímku. Nástroj Photo Era-
ser je pak určen k snadnému odstra-
nění nežádoucích objektů z fotografií. 
Program obsahuje předpřipravené 
scénáře, jak s nežádoucími objekty 
naložit. Třetí nástroj, program Photo 
Cutter, umožňuje snadnou tvorbu 
fotomontáží a koláží. Pomocí nástrojů 
na kartě »CUT-OUT« z fotografie jed-
noduše vyříznete jen její určitou část. 
Vložením výřezu na pozadí jiného 
snímku nebo obrázku, přidáním textu 
a různých dalších grafických prvků 
pak během chvíle vytvoříte skvěle vy-
padající fotomontáž.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 700 ko-
run. Registrace do konce února 2021, 
detaily v popisu na Chip DVD a On-
-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro 
Windows 7 a vyšší.

Nespokojíte se s tím, že snímky jen na-
cvakáte mobilem, a naopak je rádi různě 
vylepšujete? Pak je program Photo Clip 
vhodný právě pro vás.

Velkou předností nástrojů InPixio Photo 
Clip jsou plovoucí interaktivní okna nápo-
vědy s vysvětlením a názornou ukázkou 
právě používané funkce. Ta zobrazíte jed-
noduše tak, že kurzorem myši najedete na 
vybranou funkci a kurzor zde bez pohnutí 
chvíli zastavíte.

Photo Eraser je určen k snadnému od-
stranění nežádoucích objektů z fotografií. 
Modul obsahuje i čtyři návody pro snadné 
a rychle seznámení s funkcemi. V prvním 
návodu se například naučíte, jak pomocí 
nástroje štětec odstranit z fotografie nežá-
doucí postavy.

Digitální edice Chipu pro počítače a mobily
Chip v digitální podobě koupený v eshopu www.chip.cz/digi  
je možné číst na počítači v browseru a zároveň i na mobilu, 
tabletu a počítači prostřednictvím aplikace Chip CZ. Přístup  
k Chip DVD je přidělen automaticky ve službě On-line DVD.  

Zákazníci, kteří koupí časopis přímo v mobilní aplikaci Chip CZ, 
mohou číst pouze v této aplikaci a o přístup k On-line DVD si 
musí zažádat vložením e-mailu do rámečku níže. Obdrží zprá-
vu s DVD kódem, který po aktivaci zpřístupní On-line DVD.

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

1. Přístup k příslušným vydáním On-line DVD mají automaticky přidě-
lený všichni předplatitelé tištěného a kombinovaného předplatného  
Chipu od distributorů tisku SEND (ČR) a Magnet Press (SR).

2. Přístup k příslušným vydáním On-line DVD mají automaticky přidě-
lený všichni čtenáři digitálního Chipu z e-shopu www.chip.cz/digi.

3. Čtenáři digitálního Chipu, kteří si ho zakoupili přímo v mobilní apli-
kaci Chip CZ pro Android/iOS prostřednictvím obchodu Googlu/Applu, 
se k On-line DVD dostanou zadáním svého e-mailu do rámečku výše. 
Obratem jim dorazí zpráva s DVD kódem, který po aktivaci na stránce 
www.chip.cz/dvd odemkne přístup k příslušnému vydání.

4. Čtenáři digitálního Chipu z Alza Media dostanou po nákupu časopisu 
na jejich e-mail registrovaný u Alzy automatickou zprávu, která bude 
obsahovat DVD kód pro přístup k On-line DVD. Aktivovaný DVD kód  
na www.chip.cz/dvd pak odemkne přístup k příslušnému vydání.

Chip DVD      a On-line DVD
On-line DVD na adrese www.chip.cz/dvd je inter-
netová verze fyzického disku Chip DVD. Po přihlá-
šení pomocí uživatelského účtu můžete stahovat 
jak jednotlivé programy, tak i celý ISO obraz DVD.

www.chip.cz/dvd

www.chip.cz/digi

Přístup k On-line DVD 
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