
To nejlepší z Chip DVD 
a On-line DVD

PLNÉ VERZE
Malware Fighter 9 PRO  S 134
RecMaster 2 PRO
Home Design 6  S 142
GClean 2022
Audials One 2022 SE
Secure-PDF
PDF Imager
HD Video Converter Deluxe
WinOptimizer 2022
AVG Internet Security
Driver Booster 9 PRO
Photo Projects
Burning Studio 2022
MyKeyFinder Plus
SecuPerts Anti-Spy

TESTY A PRAXE
O&O AppBuster
5KPlayer
Avast Free Antivirus
Avast Secure Browser
Freeware  S 100
Quicklook
Joplin
PDF-XChange Viewer
PureText
Winget
ZoomIt
Malwarebytes
Veracrypt
PowerToys
Ueli
paint.net
FastStone Image Viewer
Antiviry S 76  
Avira Free Security
BitDefender IS 2021
ESET Internet Security
Kaspersky Free
Malwarebytes
McAfee Total Protection
Panda Free Antivirus
TotalAV-Antivirus
Windows 11  S 106
Taskbar11
Windows 11 Context Menu
Files
BeWidgets
Lively Wsllpaper
Start 11
Tipy a triky  S 126
Dell Display Manager
LibreOffice 7.3
Thunderbird
Media Creation Tool Wrap
Krátké testy  S 80
Director Suite 365 
AquaSoft Stages 12 

SOFTWARE
Soft4Boost Device Uploader
Win Thumbnail Generator
Slunečnice
WeekToDo
TwitterTron
M3U8 Downloader
ChoEazyCopy
LiteDB Viewer
Photo Anonymizer
O&O Lanytix
keepANeye
SylphyHorn
DeadEye
Browser Manager
ForceDelete
Tough Cookies
Bohemicus
AutoClose
PRemoteM

Předplatitelé Chipu i čtenáři digitálního Chipu  
mají přístup k On-line DVD, což je kompletní 
Chip DVD na internetu. Více na S55.

Seznam programů 
v Chipu 03/2022

O&O AppBuster

Nevyžádané aplikace
Operační systém nemusí poskytovat pouze systémo-
vé služby. Ovšem Microsoft vnutil do Windows 10 
a 11 spoustu předem instalovaných aplikací a míra, 
s jakou to dělá, se mnoha uživatelům rozhodně nelíbí. 
Kdo doopravdy využije Xbox Game, Cortanu, Micro-
soft Pay a Mapy? O&O AppBuster je malý freewarový 
nástroj, který stačí pouze spustit. Obratem vypíše 
všechny předinstalované aplikace v systému. Před 
odebráním zvolených aplikací si můžete pro jistotu 
vytvořit bod obnovení. Pomocí AppBusteru lze apli-
kace také nainstalovat zpět.

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

Antivirus Malware Fighter se posou-
vá ke komplexnímu zabezpečení. Nově 
přidává prediktivní skenr pro podezře-
lé hrozby, izolované prostředí sand-
box a rozšířenou databázi antivirové-
ho jádra Bitdefender. S bezpečností 

a nastavením počítače pomůže i ochrana 
browseru GClean a WinOptimizer. Ap-
likace Home Design je návrhář staveb 
a interiérů bytů, se kterým vytvoříte 3D 
model vašeho bydlení i jeho okolí. 

martin.kucera@chip.cz S
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Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS
Data Chip DVD a On-line DVD byla 8. 2. 2022 prověřena osmi 
antiviry s negativním výsledkem. V případě, že vaše zabez-
pečení spustí poplach, může to být způsobeno skutečným 
nebezpečím, které se v datech objevilo po aktualizaci antivi-
ru, nebo jen zapnutou heuristickou analýzou. Podezřelé sou-
bory nepoužívejte. Doporučujeme www.virustotal.com.

Nečitelný disk DVD vyměňujeme poštou po žádosti 
na reklamacedvd@chip.cz. Plná verze AVG Internet 
Security dlouhodobě přináší čtenářům Chipu komplexní  
zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý měsíc prodloužit 
novým licenčním klíčem. Odešlete jakýkoli e-mail na adresu  
ZDE JE VYTIŠTĚNA ADRESA, obratem obdržíte licenci.

C H I P   <   2 0 2 2   <   0 3  <   5 1  

O B S A H   <   C H I P  D V D

Ashampoo Home Design 6

Domácí návrhář
Ashampoo Home Design vám pomůže 
s návrhem celého domu včetně krajiny, 
nebo třeba jen jediné místnosti. Nejdří-
ve si nakreslíte půdorys stavby či míst-

nosti a pak se můžete pustit do výbavy 
dalšími prvky, jako jsou schody, dveře či 
okna a v případě návrhu celého domu 
i střecha – třeba i se solárními fotovol-
taickými panely. Podobu zdí i podlah 
lze doladit pomocí textur, se kterými si 
můžete vyzkoušet například i barev-
né ladění interiéru, dřív než si domů 
pozvete malíře. Pro vybavení interiéru 
můžete použití nábytek a doplňky 
z bohaté knihovny objektů, vhodných 
pro všechny typické místnosti v domě 
či bytě. Pak už zbývá jen nadesignovat 
okolí domu, k čemuž je připravena 
nabídka funkcí pro definici povahy 
okolního terénu i galerie rostlin. Pro-
gram není pouhou kreslicí aplikací, ale 

vaším průvodcem k vysoce přesným 3D 
realistickým modelům. Více se dozvíte 
na S 142.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 550 ko-
run. Registrace do konce března 2022, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, SK. Určeno 
pro Windows 7–11.

RecMaster 2 PRO

Videozáznam obrazovky
Aplikace RecMaster představuje per-
fektně vybavené řešení pro všestranné 
pořizování videonahrávek z aplikací, 

pracovní plochy i webka-
mery počítače. Můžete si 
přitom přesně zvolit, jakou 
oblast obrazovky počítače 
bude RecMaster zaznamenávat, a také 
detailně určit, jak kvalitní videozá-
znam bude pořízen, včetně volby jeho 
výstupního formátu až do rozlišení 4K. 
Pro aplikaci RecMaster není problém 
ani kombinace záznamu pracovní plo-
chy a záběru webkamery formou „ob-
razu v obraze“, nebo třeba jen záznam 
zvuku z mikrofonu či jiného zdroje. Po-
řízené záznamy můžete přímo v pro-
gramu stříhat, spojovat či rozdělovat. 
Bohaté možnosti nastavení programu 

zahrnují například i klávesové zkratky, 
efekty kurzoru myši nebo vložení vo-
doznaku a nechybí třeba ani funkce na 
přesné načasování nahrávání.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 500 korun. Registrace 
do konce března 2022, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ. Určeno pro Windows XP–11.

Průvodce vytvořením nového projektu 
vám pomůže připravit základní obrysy do-
mu, jako je půdorys, počet a výška pater 
a typ střechy, s nimiž můžete následně 
dále pracovat. Úpravy probíhají především 
ve 2D plánech, ale program současně ge-
neruje i 3D náhled výsledku.

Program RecMaster nabízí hned několik 
různých režimů záznamu. Jde o záznam 
her, nahrávání z celé obrazovky či obsahu 
vybraného okna a také přímý záznam 
videa z webkamery. Někdy si asi vystačíte 
jen se záznamem zvuku. Dále se nabízejí 
efekty a zvýraznění kurzoru myši nebo 
vložení vodoznaku do videa. 

Ať už chcete pořídit videozáznam ze hry, 
z pracovní on-line konference, nebo si 
třeba uložit televizní vysílání, budete po-
třebovat specializovaný program.

Stavíte dům nebo rekonstruujete byt? Pak 
se vám určitě vyplatí vše si předem pečli-
vě naplánovat a vyprojektovat s pomocí 
softwaru s fotorealistickým 3D výstupem.
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Audials One 2022 SE

Nahrávání hudby
Program Audials One 2022 SE slouží 
k nahrávání skladeb z desítek tisíc in-
ternetových rádií, která má aplikace ve 
své databázi, stejně jako ze serverů You-
Tube či Vimeo nebo stre-
amovacích služeb Spotify 
a Tidal. Nahrávané skladby 
jsou automaticky rozdělo-
vány a popisovány tak, aby 

aplikace postupně vytvářela rozsáhlou 
knihovnu skladeb použitelnou nejen 
ve vašem počítači, ale i v přenosných 
zařízeních na cestách. Pořízené sklad-

by jsou tříděny dle žánrů 
a přímo z programu Au-
dials One je lze synchroni-
zovat s mobily a přenos- 
nými přehrávači nebo 
s cloudovými úložišti. Vi-
deoklipy lze stahovat i jako 
videosoubory ve formátu 
MP4. Sledovat lze desítky 
hudebních nebo zpravo-
dajských televizních stanic 
vysílajících po internetu.

Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 400 ko-
run. Registrace do konce března 2022, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

IObit Driver Booster 9 PRO

Aktualizované ovladače
Driver Booster provede ihned po 
svém spuštění kompletní analýzu 
hardwaru vašeho počítače, při které 
zjistí verze a aktuálnost instalova-
ných ovladačů. O výsled-
ku budete informováni 
v hlavním okně progra-
mu, s podrobným rozpi-
sem hardwarových zaří-

zení a souvisejících ovladačů. Driver 
Booster dokáže příslušné ovladače 
stáhnout a zcela automaticky provést 
aktualizaci. Jako uživatel se nemusíte 

vůbec o nic starat, a navíc 
díky automaticky vytvá-
řeným bodům obnovy 
systému máte možnost 
v případě potřeby vrátit 
provedené změny zpět. 
Na základě zastaralosti 
konkrétních ovladačů vás 
Driver Booster informuje 
i o tom, jaký mají neak-
tuální ovladače vliv na 
výkon vašeho stroje.

Licence pro Chip: Roční plná verze 
programu v ceně 900 korun. Regis-
trace do konce března 2022, detaily 
najdete v popisu na Chip DVD a On-
line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro 
Windows XP–11.

Abelssoft GClean 2022

Anonymně na internetu
Každé vyhledávání, čtení článku, prohlí-
žení fotek, sledování videa, jízda autem 
nebo pohyb po městě je vyhodnocová-
no a ve formě anonymizovaných meta- 
dat posíláno do společnosti Google. 
Jednou z možností, jak se 
tomu bránit, je program 
GClean, který dokáže jak 
jednorázově, tak automa-
ticky mazat vaše stopy na 

internetu. Podporuje všechny hlavní 
prohlížeče – Google Chrome, Microsoft 
Edge, Mozilla Firefox, Opera a Apple Sa-
fari – a kromě cookies, cache a historie 
detekuje zejména služby Vyhledávání 

Google, Google Mail, Mapy 
Google, YouTube a Google 
Analytics. Funkce G-Radar 
sleduje neustále podezřelé 
aktivity a v případě pře-
kročení povolených pra-
videl vydá zvukový signál 
upozornění.
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze 
programu v ceně 350 ko-
run. Registrace do konce 

března 2022, detaily najdete v popisu 
na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk AJ, 
NJ. Určeno pro Windows 7–11.

Vyhledávání hudby ke stažení můžete 
v aplikaci Audials One začít přímo v hlav-
ním okně. Nejčastějším zdrojem stahování 
bývá server YouTube, ale pokud máte účty 
u Spotify nebo Tidal, můžete hudbu staho-
vat i z těchto služeb.

Skenování počítače a porovnání ovladačů 
s vlastní databází provede Drive Booster 
ihned po prvním spuštění, další kontroly 
můžete provádět po kliknutí na tlačítko 
„Sken“ v hlavním okně programu.

V hlavním okně aplikace GClean naleznete 
souhrnné informace o možnostech vyčiště-
ní vašeho systému od služeb Google. Nej-
prve stiskněte tlačítko „Configure Cleaning 
Options“ a podívejte se na nastavení očisty, 
abyste nechtěně nepřišli o uložená hesla 
a formuláře.

své databázi, stejně jako ze serverů You zařízeních na cestách. Pořízené sklad

zjistí verze a aktuálnost instalova aktualizaci. Jako uživatel se nemusíte 

Chcete si zdarma a přitom 
zcela legální cestou rozšířit 
svoji hudební sbírku? Pomo-
cí Audals One si stačí jen vy-
brat skladby, které si stáhne-
te a uložíte do své knihovny.

Komu by se chtělo stále 
kontrolovat, jestli nejsou 
k dispozici nové ovladače? 
Využijte raději nejrozsáhlej-
ší databázi driverů pro 
všechny typy zařízení.

Není to jen cílená reklama, 
která uživateli napovídá, že 
jeho surfování po internetu 
je bedlivě analyzováno. 
S GCleanem se můžete stát 
anonymními.
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HD Video Converter Deluxe

Výkonný 4K videopřevodník
Videa mají různé formáty, rozlišení, 
stupeň komprese, kodeky, snímkové fre-
kvence, zvukové stopy a další parame-
try. Jak předejít komplikacím a zajistit 
přehrávání těchto souborů v multime-
diálních přehrávačích, mobilních tele-
fonech nebo počítačích? Je to přesně 
úloha pro vyspělý videopřevodník. HD 
Video Converter je připraven na vzá-

jemnou konverzi desítek běžně použí-
vaných formátů videa včetně nejmoder-
nějších MP4, HEVC, MOV, MKV, AVI až 
do rozlišení 4K. Stačí přitom jen vybrat 
soubory s videem k převodu a zvolit 
výstupní formát. Připravené profily ob-
sahují běžná nastavení, včetně předvo-
leb pro konverzi filmů do smartphonů, 
tabletů, herních konzolí a přehrávačů. 
Parametry výstupních souborů můžete 
samozřejmě upravit i podle vlastních 
preferencí. Díky tomu, že program pod-
poruje hardwarovou akceleraci pomocí 
procesoru grafické karty, tak může být 
až 47× rychlejší. HD Video Converter 
si kromě souborů uložených na disku 
vašeho počítače poradí i s filmy z video-
kanálu YouTube a dalších. 
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 800 korun. Registrace do 
konce března 2022, detaily najdete v po-
pisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 
AJ, NJ. Určeno pro Windows 7–11.

IObit Malware Fighter 9 PRO

Antivirový bojovník
Za účelem kompletní ochrany vašeho 
počítače před útoky a škodlivým soft-
warem z internetu je IObit Malware 
Fighter vybavený hned několika bezpeč-
nostními moduly, včetně antivirového 
skeneru Bitdefender. Pro včasné odha-
lení nových typů škodlivého softwaru 
používá Malware Fighter nejen pravi-
delné aktualizace databáze a kontroly 

souborů, ale rovněž i technologii cloudu. 
Díky anonymnímu sdílení podezřelých 
dat mezi všemi uživateli programu pro-
běhne identifikace a zastavení šíření 
nového typu nákazy velmi rychle. Dále 
IObit Malware Fighter detekuje také 
potenciálně nebezpečné chování insta-
lovaných programů, pokusy o neopráv-
něnou manipulaci (zašifrování) souborů 
ransomwarem nebo napadení webka-
mery za účelem vašeho špehování. IObit 
Malware Fighter také chrání interneto-
vý prohlížeč před podvodným přesmě-
rováním stránek a dalšími útoky, ale pro 
kompletní ochranu je třeba instalovat 
doplněk, dostupný pro Chrome, Firefox 
a Edge. Více se dozvíte na S 134.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 500 korun. Registrace do 
konce března 2022, detaily najdete v po-
pisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 
ČJ, AJ. Určeno pro Windows XP–11.

Videopřevodník WinX HD Video Converter 
nabídne u každé předvolby informace o ty-
pu výstupního formátu, kodeku použitém 
pro převod obrazové a zvukové stopy vi-
dea a samozřejmě také o rozlišení obrazu 
výstupního videa.

Pro zabezpečení vašeho počítače před 
škodlivým softwarem slouží v antiviru 
Malware Fighter kontrola dat v reálném 
čase i pravidelné skenování obsahu disku. 
Skenování lze spouštět ručně, ale daleko 
lepší je nastavit si automatické kontroly 
počítače v pravidelném intervalu.

Speciální funkcí programu HD Video Con-
verter je možnost vytváření videoprezen-
tací ze snímků z digitálního fotoaparátu. 
Úpravy a parametry převodu lze nastavit 
pro každý snímek zvlášť. Film můžete 
doplnit hudebním doprovodem na pozadí. 
Nechybí ani náhled výsledku.

Jednou ze zajímavých novinek progra-
mu je funkce sandboxu, kterou najdete 
v nabídce „Nástroje“. Sandbox slouží pře-
devším k testování neznámého softwaru 
v izolovaném prostředí, odkud nemůže 
ovlivnit nebo ohrozit operační systém ani 
další výbavu vašeho počítače.

Nespoléhejte se jen na vestavěný Micro-
soft Defender. Speciální antiviry dosahují 
lepších výsledků při detekci a mají více 
bezpečnostních funkcí.

Pokud potřebujete převádět videa, určitě 
oceníte hardwarově akcelerovaný video-
převodník s editorem pro ořezání nebo 
spojení videa.
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Secure-PDF

Ochrana dokumentů
V aplikaci Secure-PDF můžete bezpeč-
ně zašifrovat libovolný PDF dokument 
a ochránit jej tak heslem před neopráv-
něným otevřením, ale také změnou 
textového a grafického 
obsahu, tiskem, vložením 
nových textů či obrázků 
a také zkopírováním ja-
kékoli části PDF souboru 

do systémové schránky. Podle potřeby 
zachování zpětné kompatibility se 
staršími aplikacemi na prohlížení PDF 
souborů si můžete zvolit mezi 128bito-

vým a 256bitovým AES šif-
rováním. Další možností, 
jak obsah PDF dokumentů 
chránit, poskytuje také 
vložení obrazového vodo-
znaku na libovolné místo 
na stránce. Pokud navíc 
máte vlastní digitální pod-
pis, můžete jím s použitím 
funkcí programu Secure-
-PDF rovněž opatřit vybra-
né PDF dokumenty. 

Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 500 ko-
run. Registrace do konce března 2022, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

PDF Imager

Převody dokumentů PDF
Co uděláte, když obdržíte PDF, který 
vyžaduje váš podpis? Vytisknete jej, po-
depíšete, naskenujete a pošlete poštou 
nebo e-mailem zpět? No, naštěstí už 
existují pokrokovější me-
tody. V nejlepším případě 
by bylo možné dokumenty 
podepsat digitálně, což ale 
zatím ještě není standard-

ní postup. Takže když obdržíte soubor 
PDF, který vyžaduje váš skutečný pod-
pis, můžete jej pomocí tohoto programu 
PDF Imager převést do obrázku, ten 

podepsat ve fotoeditoru 
a pak jej zase převést zpět 
na PDF. Program najde 
využití i v případě, pokud 
potřebujete převést obsah 
PDF do obrázku pro  
e-mail, webovou stránku 
nebo sociální sítě. 
 
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze 
programu v ceně 300 ko-

run. Registrace do konce března 2022, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

Program Secure-PDF má čtyři okruhy funkcí 
– zašifrování obsahu PDF souborů, vložení 
vodoznaku a digitálního podpisu a doplně-
ní informací o tvůrci daného PDF souboru. 

Uživatelské rozhraní PDF Imageru je jedno-
duché a přehledné. Dokument PDF přidáte 
pomocí tlačítka „Load PDF“ document 
a přímo v dokumentu přejděte na konkrét-
ní stránku, kterou chcete převést. Dále už 
jen vyberete formát a složku exportu.

něným otevřením, ale také změnou souborů si můžete zvolit mezi 128bito

nebo e-mailem zpět? No, naštěstí už PDF Imager převést do obrázku, ten 

Formát PDF je určitě vhodný 
pro sdílení a odesílání důle-
žitých dokumentů po inter-
netu. Poskytuje k tomu i bo-
haté možnosti bezpečné 
ochrany obsahu.

Pokud hledáte jednoúčelový 
program, který převede do-
kumenty PDF na obrázky 
a třeba ze sady obrázků vy-
tvoří nový vícestránkový 
PDF, zkuste PDF Imager.

MyKeyFinder Plus

Najdi licence a hesla
Pokud znovu instalujete počítač,  
mohl by se vám hodit MyKeyFinder.  
Ten prohledá registr počítače a vypíše 
použité licenční klíče a hesla k bezdrá-
tovým sítím.

Photo Projects

Tři fotonástroje
Color Projects pro úpravu barevných 
snímků, BLACK&WHITE Projects 
pro umělecké černobílé fotografie 
a CutOut pro vyřezávání objektů 
a následné fotomontáže.

Burning Studio 2022

Vypalujete ještě disky?
Burning Studio je osvědčený software 
pro zpracování a vypalování multimédií. 
Poradí si s kopírováním poškrábaných 
disků i archivováním dat i na nové typy 
médií.

SecuPerts Anti-Spy

Soukromí na počítači
V programu Anti-Spy najdete desítky 
běžně nedostupných předvoleb, které 
dokážou zkrotit touhu Microsoftu po 
získávání dat z Windows 10 a zvýšit 
ochranu vašeho soukromí.

Tři fotonástroje

Vypalujete ještě disky?

Zaregistrujte si plné verze z nabídky Chipu

5 4   >   0 3   >   2 0 2 2   >   C H I P 

C H I P  D V D   >   O B S A H

17_(0)_avizoDVD_the.indd   54 15.02.2022   19:35:35



Digitální Chip - dvě možnosti nákupu

Ashampoo WinOptimizer 2022

Snadné čištění a údržba PC
Program Ashampoo WinOptimizer 
2022 přináší ve velmi přehledném 
uživatelském rozhraní nástroje na 
vyčištění počítače od zbytečných dat, 
zrychlení internetového připojení 
i zvýšení soukromí při práci s počí-
tačem. Optimalizační funkce vám 
pomůže především zamést stopy po 
surfování na internetu, odstranit sme-

tí, jako jsou třeba neplatní zástupci po 
smazaných aplikacích a souborech, 
zpřehlednit nastavení operačního 
systému Windows nebo třeba upravit 
předvolby spojené se zabezpečením 
počítače. WinOptimizer nabídne také 
bezpečné odstranění souborů jejich 
několikanásobným přepsáním, op-
timalizaci nastavení internetového 
připojení, analýzu obsahu pevného 
disku, správu běžících procesů nebo 
třeba úpravu uživatelských oprávnění 
pro přístup k různým funkcím Win-
dows. Všechny provedené změny jsou 
automaticky zálohované a lze je tedy 
snadno vrátit zpět. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 250 ko-
run. Registrace do konce března 2022, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

Pokud nemáte rádi programy, které na 
pozadí Windows žijí svým vlastním živo-
tem, zkuste Ashampoo WinOptimizer, 
který na vyžádání provede optimalizaci.

V nabídce Všechny moduly najdete kom-
pletní seznam funkcí programu Asham-
poo WinOptimizer, určených například 
i pro obnovu nechtěně odstraněných dat 
nebo například odinstalování nepoužíva-
ných aplikací.

Na rozdíl od placených vyšších verzí této 
aplikace nemá WinOptimizer 2022 funkci 
optimalizace v reálném čase, ale musíte 
sami nejprve spustit analýzu a následně 
potvrdit odstranění nepotřebných dat a pří-
padnou úpravu nastavení pro optimalizaci 
výkonu a zvýšení zabezpečení počítače.

Digitální Chip koupený v e-shopu www.chip.cz/digi je možné 
číst na počítači přímo v browseru a zároveň i v aplikaci Chip CZ 
na mobilu, tabletu a počítači. Uživatelský účet zajistí přístup 
nejen pro čtení, ale i do služby On-line DVD. 

Druhým způsobem je možnost koupit časopis přímo v mobil-
ní aplikaci Chip CZ pro iOS či Android. Číst je ale pak možné 
pouze na mobilu. Přístup do služby On-line DVD je zajištěn 
vložením e-mailu do rámečku níže a uplatněním DVD kódu.

Zadejte váš e-mail a obratem obdržíte DVD kód, kterým odemknete přístup do On-line DVD na adrese www.chip.cz/dvd. 
Zadáním a odesláním e-mailu souhlasíte s obchodními podmínkami vydavatelství Burda International CZ s.r.o. Více na www.chip.cz/soukromi

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 procházet 
obsah a stahovat programy jako na DVD.

www.chip.cz/dvd

www.chip.cz/digi

1. Přístup k On-line DVD mají do svých účtů automaticky přidělený 
všichni předplatitelé tištěného a kombi předplatného od distributorů 
tisku SEND (ČR) a Magnet Press (SR). Není potřeba používat DVD kód.

2. Přístup mají do svých účtů automaticky přidělený všichni čtenáři  
digitálního Chipu z e-shopu www.chip.cz/digi. Není potřeba DVD kód.

3. Čtenáři digitálního Chipu, kteří si ho zakoupili přímo v mobilní  
aplikaci Chip CZ pro iOS/Android, se k On-line DVD dostanou zadáním 
svého e-mailu do rámečku výše. Doručený DVD kód odemkne přístup.

4. Čtenáři digitálního Chipu z Alza Media dostanou po nákupu časopisu 
na e-mail registrovaný u Alzy automatickou zprávu s DVD kódem, který 
odemkne přístup. 

   TIP     Přístup k On-line DVD není možné přidělit k tištěným vydáním 
zakoupeným na stánku. Objednejte si jedno tištěné vydání Chipu u dis-
tributora SEND (www.chip.cz/postou) za 179,99 Kč. Stanete se „jedno-
měsíčním“ předplatitelem i s přístupem k On-line DVD.
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