
To nejlepší z Chip DVD 
a On-line DVD
Mezi plnými verzemi najdete novou ver-
zi programu UnInstaller, který se posta-
rá o bezpečné vyčištění počítače po zku-
šebních instalacích. Dohlédne i na využití 
disku a spouštění počítače. Podařilo se 
nám opět domluvit roční prodloužení 

licence nejrychlejší VPN služby HideAway 
a správce hesel Sticky Password. Fotoná-
stroj Skylum AirMagic využívá při opti-
malizaci snímků prvky umělé inteligence 
se skvělými výsledky.  
 martin.kucera@chip.cz S

PLNÉ VERZE
Perfect PDF 9 Premium  S130
UnInstaller 9  S138
HideAway VPN 4
Sticky Password Premium
Data2Pocket
WebSite X5 Go
Skylum AirMagic
PhotoZoom Classic 6
Home Design 5
AVG Internet Security
Kaspersky Safe Kids
Kaspersky IS for Android
Audials One 2021 Edition
HackCheck
Power Automate Desktop

TESTY A PRAXE
3D Train Studio V6
Freeware  S56
Audio Equalizer - Firefox
HiBit Uninstaller
ManicTime
Monitorian
PhraseExpress
SoundSwitch
SysGauge
TidyTabs
VLC media player
Krátké testy  S82
DxO PhotoLab 4 Elite
Apache OpenOffice 4.1.9
YouDesign Photo Book Pro 6
O&O Defrag 24 Professional 
Alternativa  S116
Rufus
Hacker  S92
Boxcryptor
Darik‘s Boot and Nuke
Duplicati
Eraser
Kali Linux
KeePass
MailStore Home
Personal Backup
VeraCrypt
uBlock Origin – Firefox
VirtualBox 6.1
Tipy a triky  S126
Cosmonium
Stellarium
LibreELEC USB-SD Creator
Mouse Jiggler
OSMC (Raspbmc)
PuTTY
SD Formatter 

SOFTWARE
Softwarové novinky
FotoSketcher
Monosnap
MusicBee
1by1
ShareX
Stellarium
Ulož.to
Vuze
Slunečnice.cz
Remove Duplicate Lines
Windows Repair Toolbox
HTMEditor Windows Desktop
RocketClip
Safe Mode Launcher
chapterEditor
FreeFileSync
AutoWall
Vulcan PDF Merge
SmartImage
GameCleaner

Předplatitelé Chipu i čtenáři digitálního Chipu 
mají plný přístup k On-line DVD na adrese 
www.chip.cz/dvd. Více na S55.  
Období registrací plných verzí z tohoto  
vydání je do konce května 2021.

Seznam programů 
v Chipu 05/2021

Abelssoft Data2Pocket

Data na flash disk
Hledáte-li snadno použitelný nástroj na pravidelné ko-
pírování fotek nebo třeba dokumentů na externí disky, 
máme pro vás šikovné řešení. Program Data2Pocket 
je jednoúčelový kopírovací nástroj. Můžete si přitom 
vybrat, zdali chcete na zdrojovém disku či ve složce 
vyhledat a zkopírovat všechny fotky a obrázky, videa, 
hudební a zvukové soubory nebo dokumenty. Dále je 
možné okruh vyhledávaných souborů omezit podle je-
jich konkrétního formátu, velikosti nebo data vytvoře-
ní či poslední změny. Můžete se také rozhodnout, jestli 
zůstane zachována adresářová struktura. Plná verze 
v ceně 260 korun pro Windows 7 a vyšší.

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 13. 4. 2021 prověřena osmi 
antiviry. Podezřelé soubory doporučujeme skenovat pomocí 
služby www.virustotal.com. Nečitelný DVD vyměňujeme poš-
tou po žádosti na reklamacedvd@chip.cz. Detailní informa-
ce o plných verzích najdete v popisech na Chip DVD a On-line 
DVD. Období registrací je zpravidla do konce května 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, obra- 
tem obdržíte licenci i potřebné informace. Zabezpe-
čení AVG IS lze instalovat na nekomerční počítače.

měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Odešlete jakýkoliv 
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Perfect PDF 9 Premium

PDF doma i v kanceláři
V programu Perfect PDF najdete 
kompletní sadu nástrojů na vytváření 
i úpravy dokumentů v univerzálním 
formátu PDF. Aplikace přitom dokáže 
z dokumentů s obrázky vytvářet PDF 
soubory s menší datovou velikostí než 

s aplikací Adobe Acrobat. Obsah exis-
tujících PDF dokumentů umí Perfect 
PDF rozložit na jednotlivé součástky 
– textové bloky, obrázky, formuláře, 
odkazy atd. – a umožní vám jejich 
naprosto volné úpravy. Dále můžete 
upravovat certifikáty, digitální pod-
pisy nebo metadata popisující obsah 
PDF souborů. Více se dozvíte na S130. 
Licence pro Chip: Roční plná verze 
programu v ceně 800 korun. Registrace 
do konce května 2021, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk 
AJ, NJ. Určeno pro 
Windows 7 a vyšší.

Firetrust HideAway VPN 4

Blesková VPN bez limitů
Program HideAway VPN vyniká svým 
snadným ovládáním, stejně jako vel-
kou rychlostí VPN připojení. Právě 

tento parametr je přitom velmi dů-
ležitý, protože VPN služby zpravidla 
značně snižují šířku pásma připojení 
do internetu, takže pak dlouho čekáte 
na načítání stránek a řada služeb není 
použitelná například pro přehrávání 
streamovaného videa. V programu 
HideAway VPN přitom nemusíte 
nutně přesměrovávat kompletní inter-
netovou komunikaci svého počítače 
a všech aplikací, ale třeba jen data 
vybraného internetového prohlížeče. 
Tím opět zrychlíte celkové připojení 
počítače do internetu, protože přes 
VPN servery budou putovat jen vy-
braná data. Výrobce nyní intenzivně 

pracuje na uvedení mobilního klienta 
pro operační systémy Android.
Licence pro Chip: Roční plná verze 
programu v ceně 1 300 korun. Regist-
race do konce května 2021, detaily na-
jdete v popisu na Chip DVD a On-line 
DVD. Jazyk AJ. Určeno pro Windows 7 
a vyšší.

Velmi užitečné funkce programu Perfect 
PDF vám pomohou skládat PDF doku-
menty z více samostatných souborů, nebo 
naopak exportovat z rozsáhlých PDF do-
kumentů vybrané stránky. Také je možné 
měnit pořadí stránek, otáčet je nebo třeba 
měnit jejich velikost.

Po spuštění programu HideAway VPN se 
můžete rozhodnout, zdali bude šifrována 
a přes anonymní servery přesměrována 
veškerá internetová komunikace z va-
šeho počítače, nebo jen u vybrané apli-
kace. Je celkem rozumné zvolit použití 
HideAway VPN například jen pro webový 
prohlížeč.

Běžné prohlížeče 
zvládnou do PDF vklá-
dat maximálně komen-
táře nebo korektorské 
značky. Pro skutečné 
úpravy potřebujete 
profesionální nástroj.

Roční přístup k rychlé VPN službě, která 
výrazně zabezpečí vaši internetovou ko-
munikaci na počítači, ať se připojíte do 
jakékoliv sítě.

Registrace licence
Licenci plné verze Perfect PDF 9 Premium získáte  
pomocí promokódu, který najdete vytištěný na S 3  
v tomto Chipu. Nejpozději do konce května 2021 jděte na 
www.chip.cz/perfectpdf a do připravených políček zadejte 
promokód a svůj e-mail. Licence se zobrazí na následující 
internetové stránce a současně dorazí i na váš e-mail.  
Majitelé digitálního Chipu získají promokód odesláním své 
e-mailové adresy prostřednictvím formuláře v digitálním 
časopisu na S55.
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BenVista PhotoZoom Classic 6

Zvětšování snímků
Program PhotoZoom Classic 6 je spe-
cialista na patentované zvětšování 
fotografií, který kromě samotného 
zvětšení snímků podle matematic-
kých modelů klade důraz i na jejich 
souběžnou optimalizaci. Program sice 
nabízí celkem 11 různých algoritmů 
pro zvětšení a optimalizaci snímku, 
ale sami vývojáři programu propagují 
především technologii S-Spline XL. 

Tato technologie dosahuje nejlepších 
výsledků při optimalizaci zvětšeného 
snímku a zachovává čisté hrany a os-
tré a jemné detaily. Podle zvoleného 
algoritmu je možné nastavit další pa-
rametry – např. ostrost, umělý detail 
a zesílení okrajů a detailů. Po dokon-
čení úprav parametrů vybraného al-
goritmu jej můžete uložit jako vlastní 
šablonu pro jeho další použití. Sada 
vlastních šablon jistě urychlí zpraco-
vání dalších snímků. Program obsahu-
je i základní nástroje na ořez snímku, 
vertikální a horizontální zrcadlení 
a rotaci. Výsledný snímek můžete ulo-
žit do pěti grafických formátů – TIFF, 
PNG, JPEG, BMP a TGA.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 200 ko-
run. Registrace do konce května 2021, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno 
pro Windows 7 a vyšší a macOS.

Incomedia WebSite X5 Go

Web snadno a rychle
Program WebSite X5 obsahuje sadu 
připravených šablon, které mohou po-
sloužit jako základ vašich budoucích 
webových stránek. Po sobě následující 
kroky tvorby webu jsou velmi snadné 
– ať už jde o úpravu záhlaví a zápatí 
webu, vytvoření struktury stránek 
a samozřejmě i jejich naplnění obsa-
hem. WebSite X5 za tímto účelem po-

užívá systém stavebních bloků (texty, 
obrázky, videa, animace), které můžete 
volně rozmístit do obsahu stránek. 
Podobu vytvářeného webu můžete 
průběžně kontrolovat v náhledu. 
Pomocí stylů si můžete nadefinovat 
i velikosti a okraje stránek, barvy 
i fonty popisků tlačítek nebo způsob 
otevírání menu při ukázání myší. Po-
dobné předvolby jsou k dispozici i pro 
rozbalovací nabídky, včetně například 
i vizuálních efektů. Verze Go z Chipu 
umožňuje vytvořit web s 10 stránkami 
a jednou podúrovní, použít 25 šablon 
a automaticky vytvořit responzivní 
design pro zobrazení webu na mobil-
ních telefonech.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu. Registrace do 
konce května 2021, detaily najdete v po-
pisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 
ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Práci s programem a účinky jednotlivých 
algoritmů si můžete vyzkoušet na vzo-
rovém obrázku, který se otevře vždy po 
spuštění programu. Ten je navíc sestaven 
ze čtyř různých scén a snadno tak ověříte 
výhody jednotlivých technologií při zpra-
cování snímků různých objektů.

Základem vytvoření vlastních interneto-
vých stránek v programu WebSite X5 je 
založení nového projektu. Mezi jeho cha-
rakteristiky patří vedle názvu stránek také 
informace o autorovi, popis obsahu strá-
nek, klíčová slova, výběr použitého jazyka 
a samozřejmě také použitá šablona.

Program nabízí okamžitý náhled snímku 
po aplikaci vybraného algoritmu. Doporu-
čujeme vám vyzkoušet všechny čtyři způ-
soby zobrazení náhledu a poté vybrat ten, 
který vám bude nejlépe vyhovovat.

Každá webová stránka se skládá z bloků, 
jejichž počet a rozložení lze měnit pomocí 
tlačítek nad schématem stránky. Každý 
objekt se upravuje v samostatném edi-
toru, kde nechybí ani nástroje na úpravu 
textů či vkládání obrázků a nastavení po-
třebných parametrů.

Chcete si vytvořit vlastní webové stránky, 
ale nemáte čas vymýšlet design a ladit 
zdrojový kód? Použijte šikovný program 
na tvorbu webů pomocí šablon.

Potřebujete zvětšit fotografii pro tisk vel-
koformátového plakátu? Program Photo-
Zoom je přesně pro tyto účely vybaven 
unikátními zvětšovacími algoritmy.
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Ashampoo UnInstaller 9

Řízená odinstalace
Pomocí programu Ashampoo UnIn-
staller odstraníte ze svého počítače 
všechny nepotřebné aplikace i s po-
zůstatky na pevném disku a v registru. 
Vše přehledně v českém rozhraní.

Programy používané pod Windows 
nechávají i po svém odinstalování 
po sobě mnoho pozůstatků – ať už 
v podobě zbytečných dat na disku, 

nepotřebných záznamů v registru, zá-
stupců nebo změn v nastavení operač-
ního systému. Ashampoo UnInstaller 
s vámi bude komunikovat v češtině 
a pomůže vám s kompletním odin-
stalováním programů a navrácením 
Windows do stavu před jejich instala-
cí. Ashampoo UnInstaller sleduje in-
stalace nových programů, zaznamená 
všechny provedené změny, a proto mů-
že vrátit počítač do původního stavu 
ve chvíli, kdy již některý z programů 
nepotřebujete. Kromě toho nabízí 
Ashampoo UnInstaller ještě mnoho 
dalších funkcí a nástrojů pro vyčištění 
počítače, zrychlení jeho práce a zvýše-
ní stability. Více se dozvíte na S138.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 700 korun. 
Registrace do konce května 2021, detai-
ly najdete v popisu na Chip DVD a On-
-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro 
Windows 7 a vyšší.

Skylum AirMagic

Optimalizace fotogra�í
AirMagic je nástroj speciálně navržený 
na úpravu leteckých snímků. Obsahuje 
technické profily objektivů a snímačů 
nejznámějších přístrojů a díky tomu 
dokáže snímky optimalizovat zejména 
s ohledem na parametry při jejím po-
řízení. Největší zajímavostí programu 
je využití prvků umělé inteligence. Na 

základě analýzy a modelu zkušeností 
optimalizuje různé části snímku od-
lišně. Podle informací výrobce proces 
umělé inteligence v rámci analýzy 
snímku zkoumá korekce objektivu, vy-
lepšuje oblohu, detekuje teplotu barev, 
opravuje JPG artefakty, detekuje šum, 
vylepšuje obraz ostřením, provádí kom-
penzace expozice a zpracovává RAW 
s využitím optimalizace HDR. AirMagic 
je samozřejmě mnohem univerzálnější 
a dokáže upravovat i běžné fotografie. 

V Chipu jsme v minulosti od stejného 
výrobce uvedli plné verze Luminar 3 
a Aurora HDR. Novinkou je Luminar AI, 
který prvky umělé inteligence integruje 
do rozsáhlých úprav fotografií.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 950 korun. 
Registrace do konce května 2021, detai-
ly najdete v popisu na Chip DVD a On-
-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro 
Windows 7 a vyšší a macOS.

Svoji hlavní úlohu – kompletní odinsta-
lování nepotřebných programů – plní 
Ashampoo UnInstaller díky detailnímu 
monitorování instalačního procesu nových 
programů. V hlavním okně aplikace po-
užijte funkci Instalovat, zvolte příslušný 
instalační balíček nového programu a pak 
proveďte jeho instalaci. 

V programu AirMagic je k dispozici mož-
nost vyzkoušení funkcí programu pomocí 
vzorového obrázku. Pokud jej otevřete, 
zjistíte, že program pracuje pro uživatele 
tím nejpřívětivějším způsobem, kdy máte 
na obrazovce snímek se svislým pohybli-
vým předělem, který zobrazuje stav sním-
ku před úpravami a po úpravách.

V nabídce „Nástroje“ najdete sadu uži-
tečných nástrojů na vylepšení kondice 
a vyčištění vašeho počítače. Můžete na-
příklad odstranit pozůstatky po surfování 
na internetu, vyhledat a smazat duplicitní 
soubory nebo například zrychlit spouště-
ní počítače.

Vlevo dole najdete tlačítko stylů. Tedy pra-
videl, podle kterých program optimalizuje 
snímky. Jsou vytvořeny na základě analý-
zy nejčastějších prostředí, ve kterých jsou 
snímky pořizovány. Styly vzdáleně připo-
mínají barevné filtry na Instagramu.

Pokud se rozhodnete svěřit své fotografie 
plně automatickým úpravám, AirMagic  
jejich optimalizaci zvládne na výbornou.

Potřebujete uklidit PC po testování no-
vých programů? Chcete se zbavit aplikací 
z povinné výbavy Windows 10? Pomůže 
vám speciální odinstalační nástroj.
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3D Train Studio V6 Standard

Mašinky v počítači
Který kluk si jako malý nehrál s vláč-
ky a nepřál si obrovské modelové 
kolejiště? Vášeň pro mašinky můžete 
ukojit pomocí aplikace 
3D Train Studio, ve které 
si můžete navrhnout 
a postavit vlastní kole-
jiště, postavit kolem něj 
realistické modely budov 

a dalších objektů a pak po kolejích 
prohánět modely historických i mo-
derních vlakových souprav. S posta-

vením vysněného modelu 
vám pomůže skutečně 
rozsáhlá knihovna použi-
telných objektů, ale také 
přístup k projektům sdí-
leným ostatními uživateli 
aplikace 3D Train Studio, 
se kterými si můžete hrát 
nebo je dále upravovat. 
Rozpohybovat přitom 
můžete nejen vlaky, ale 
také další vozidla nebo 
třeba závory.

Licence pro Chip: Časově neomezená 
free verze programu. Bez registrace. 
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 
a vyšší.

Nejjednodušším způsobem, jak začít, je 
použít některý z existujících projektů a dá-
le si jej upravit. Kromě celkového pohledu 
na kolejiště nabízí 3D Train Studio také 
schéma jednotlivých prvků, stejně jako 
třeba výhled z kabiny strojvůdce a samo-
zřejmě animaci pohybu vlaků.

Modelové kolejiště zabere 
doma spoustu místa – tak 
proč si nehrát s vláčky ve 
virtuálním prostředí, s per-
fektními animacemi a ob-
rovskou volností?

Kaspersky Safe Kids

Rodičovská  
ochrana
S Kaspersky Safe Kids získáte kont-
rolu nad tím, jak se svými zařízeními 
pracují vaše děti a jak využívají inter-
net – v mobilu, tabletu i počítači.

Ani malé děti se dnes neobejdou 
bez tabletů, smartphonů nebo počíta-
čů, ale pokud jim je rodiče poskytnou 
na hraní bez jakékoli kontroly, může 
to skončit velkými nepříjemnostmi. 
Kromě toho, že budou děti s mobilním 
zařízením trávit neúměrné množství 
času, hrozí jim samozřejmě i rizika 
během surfování po internetu nebo 
komunikace s neznámými lidmi. Ap-
likace Kaspersky Safe Kids tato rizika 
minimalizuje, když umožňuje nejen 
sledovat využívání mobilních zařízení 
a počítačů dětmi, ale také jej umí pod-

statně omezit. Rodičům stačí provést 
jen dva jednoduché kroky: instalovat 
aplikaci Kaspersky Safe Kids na svoje 
i dětské zařízení a vytvořit si uživa-
telský účet. Následně mohou rodiče 
vytvořit dítěti kontrolovaný uživatel-
ský profil, v rámci kterého budou děti 
moci využívat svoje zařízení jen v ur-
čenou nebo maximální dobu, omezí se 
okruh povolených webových stránek 
a limituje instalace a použití aplikací.

Zatímco v počítačích s Windows 
můžete dětskou kontrolou prostřed-
nictvím aplikace Kaspersky Safe Kids 
nasadit na již existující uživatelský 
účet dítěte, v androidových zařízeních 
je nutné aplikaci přidělit všechna po-
třebná oprávnění. Není to ale nic slo-
žitého – ovládání aplikace je v češtině 
a všemi potřebnými nastaveními vás 
provede. Při nastavení profilu dítěte 

jsou pak podle jeho věku automaticky 
zvolena i základní omezení. Další si 
pak nastavíte prostřednictvím webu 
my.kaspersky.com. Pomoci vám při-
tom mohou i užitečné informace na 
webové stránce native.seznamzpravy.
cz/bezpecnost-deti-na-siti. 
Licence pro Chip: Půlroční verze pro-
gramu v ceně 130 korun. Registrace 
do konce května 2021, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7 
a vyšší, macOS, Android a iOS.

Rodičovská nastavení aplikace Kaspersky 
Safe Kids můžete ovládat prostřednictvím 
aplikace v mobilním telefonu, ale pohodl-
nější je použití webového rozhraní vašeho 
účtu My Kaspersky. Můžete zde například 
zjistit, kde se vaše dítě, resp. jeho zařízení, 
právě nachází.

Asi nejdůležitější nastavení aplikace 
Kaspersky Safe Kids spočívá v rodičovské 
kontrole navštěvovaných stránek. Podle 
věku dítěte je automaticky nastaveno 
základní filtrování, ale určitě se vyplatí 
nastavení překontrolovat a případně 
upravit. 

Monitoring sociálních sítí je nutné ve webo-
vém rozhraní Kaspersky Safe Kids nejprve 
aktivovat, abyste následně mohli kontrolo-
vat, s kým se vaše děti na sociálních sítích 
baví a jaký obsah sledují a samy sdílejí. 

Pokud máte menší děti, měli byste vědět 
a regulovat, kolik času tráví na internetu, 
jaké stránky navštěvují, jaká videa si pře-
hrávají a s kým se baví.
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Sticky Password Premium

Správce hesel
Bez jakýchkoli pochybností je Sticky 
Password jedním z nejlépe vybavených 
správců hesel a můžete mu bez obav 
svěřit všechny citlivé informace. Pro 
ochranu hesel a dalších citlivých infor-
mací používá Sticky Password 256bitové 
AES šifrování, nasazené i americkou 
armádou. Bezpečnost šifrované databá-

ze je posílena i možností dvoufaktorové 
autentizace, tedy odemykání nejen 
hlavním heslem, ale také unikátním 
bezpečnostním kódem. Ani výrobce 
programu Sticky Password přitom ni-
kdy nezíská přístup k vašemu hlavnímu 
heslu. Unikátní je možnost synchroni-
zace databáze hesel mezi zařízeními na 
všech běžných platformách, které může 
probíhat prostřednictvím cloudu, ale 
také přes vaši Wi-Fi síť, aby citlivá data 
(byť v zašifrované podobě) neputovala 
po internetu. Doplňky pro internetové 
prohlížeče Firefox, Chrome, Opera, Edge, 
Safari a další automaticky ukládají zadá-
vaná hesla do šifrované databáze. 
Licence pro Chip: Roční verze pro-
gramu v ceně 690 korun. Registrace 
do konce května 2021, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows Vis-
ta a vyšší, macOS, Android a iOS.  

AKCE: Výrobce nabízí akční slevu  
85 % na doživotní licenci za 690 korun, 
více na http://stickypassword.cz/
megasleva.

Nejen na internetu se dnes neobejdete 
bez hesel, která by měla být různá a také 
dostatečně složitá. Všechna je můžete 
uložit do zabezpečené databáze.

K jednotlivým webovým uživatelským 
účtům lze uložit odkaz, přihlašovací jméno 
a rovněž i heslo, které si můžete vytvořit 
pomocí vestavěného generátoru hesel. Na 
důvěryhodných zařízeních lze aktivovat 
i automatické přihlašování, abyste nemu-
seli hesla vypisovat či kopírovat. 

Pokud nedůvěřujete cloudovým službám, 
stejně nemusíte být ochuzeni o možnost 
synchronizace obsahu databáze hesel me-
zi vaším počítačem a mobilními zařízení-
mi. Stačí jen v předvolbách synchronizace 
povolit přenos dat pouze ve vaší Wi-Fi síti. 

Dvojí způsob nákupu digitálního Chipu
Digitální Chip z 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. Jednotný 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 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 stahovat 
jak jednotlivé programy, tak i celý ISO obraz 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 (SK). 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. 

  AKCE   Čtenáři, kteří koupili Chip 05/21 na stánku, mohou využít zku-
šební DVD kód vytištěný na S3 a na www.chip.cz/dvd si aktivovat pří-
stup k On-line DVD. Budou vyzvání k přihlášení k uživatelskému účtu na 
webu časopisu Chip, případně k registraci nového účtu.
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