
To nejlepší z Chip DVD 
a On-line DVD

PLNÉ VERZE
Glary Utilities Pro  S 134
Snap 12  S 142
PhotoAI Pro
Win11PrivacyFix
Text-R
WhatsApp Transfer
Find My Files
iTop Data Protector 3
Music Recorder
WebSite X5 Go
AVG Internet Security
iTop Data Recovery 3.0 Pro
UnInstaller 9

TESTY A PRAXE
ESET SysRescue Live
MailStore Home 22
Freeware  S 56
GridPlayer
PeStudio
Rainmeter
Tabby
TuxGuitar
Ventoy
WizTree
Memex pro Firefox
XMedia Recode
Tipy a triky  S 126
CPU-Z
GPU-Z
MaxxMEM2
SiSoft Sandra Lite
Záchrana  S 42
Clonezilla
GParted
Hiren‘s
Media Creation Tool 11
Memtest
Rescatux
Runtime Live-CD
Tails
Ultimate Boot CD
Win10PE SE
Windows ISO Downloader
WSUS Offline
Yumi UEFI
Yumi Legacy
Krátké testy  S 98
Techsmith Snagit 2022
Acronis Cyber Protect Office
Ashampoo ZIP Pro 4
Aquasoft Photo Vision 13

SOFTWARE
FocusWriter
Greenshot
Mixxx
OBS Studio
RAW Therapee
ScreenToGIF
VirtualDJ
Slunečnice.cz
hashcat
WhatsAppCallRecorder
LiveDraw
Signal Desktop
WiFi Password Recovery
RoundedTB
FTAnalyzer
Kinovea
youtube-dl-gui
Lorien
Dadroit JSON Viewer
PassClick
Optimize Win10 for Gaming
PhotoStructure
DesktopImages3D
HomePexeso
LiteDB Studio

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 05/2022

ESET SysRescue Live

Bootovací antivir
Pokud se váš počítač začne chovat poněkud nevypo-
čítavě a antivirová kontrola nic neodhalí, je zřejmě 
nejvyšší čas nabootovat ze záchranného systému 
a provést jeho totální hloubkovou kontrolu. Použít 
můžete třeba ESET SysRescue Live, což je speciální 
antivirový systém, který se spouští z USB disku nebo 
CD/DVD. Před hloubkovou kontrolou počítače si po 
internetu stáhne aktualizaci antivirových řetězců. 
Samotné Chip DVD je vytvořeno jako bootovací disk 
s použitím systému ESET SysRescue Live.

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

Máme rádi lokalizované programy, pro-
tože díky českému prostředí lze předejít 
mnoha omylům a chybám. Mezi lokalizo-
vanými plnými verzemi jsou to Glary  
Utilities pro tuning systému, Snap pro 
záznam obrazovky, WhatsApp Trans-
fer pro přenos dat aplikace mezi iPhony, 

Data Protector pro ochranu dat na počí-
tači a Music Recorder pro nahrávání hud-
by. Líbí se nám aplikace PhotoAI, která 
využívá cloud a umělou inteligenci k pou-
tavým úpravám fotek pořízených iPho-
nem nebo mobilem s Androidem. 

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 11. 4. 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.
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Glary Utilities Pro

Kondice počítače
Program Glary Utilities se umí po-
starat o pravidelnou očistu vašeho 
počítače od zbytečných záznamů v re-
gistru Windows, dočasných souborů 

na pevném disku nebo dat z vyrovná-
vací paměti internetových prohlížečů. 
Všechny tyto úkoly lze řešit jediným 
kliknutím myši, nebo je rovnou nasta-
vit na automatické spouštění v pravi-
delném intervalu. Další funkční modu-
ly se postarají například o optimalizaci 
využití operační paměti, kompletní 
odinstalování nepotřebných programů 
nebo třeba zašifrování souborů před 
jejich odesláním e-mailem. Hodně 
práce i starostí vám mohou ušetřit 
i funkce na kontrolu dostupnosti no-
vějších ovladačů hardwaru či aktuali-
zací instalovaných programů. Všechny 
provedené změny jsou automaticky 
zálohovány. Více se dozvíte na S 134.

Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 500 korun. Registrace do 
konce května 2022, detaily najdete v po-
pisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 
ČJ, AJ. Určeno pro Windows XP–11.

Apeaksoft WhatsApp Transfer

Přenos obsahu aplikace
Aplikace WhatsApp Transfer slouží 
jako zajímavá alternativa k zálohování 
obsahu komunikace přes WhatsApp 

z iPhonu do iCloudu. Díky všem 
fotkám a videím se totiž může snadno 
stát, že archiv všech chatů může mít 
i několik GB, což znamená, že společně 
s ostatními daty snadno překročíte 
bezplatnou kapacitu iCloudu a museli 
byste si připlatit. WhatsApp Transfer 
má ale i další zajímavé funkce. Díky 
programu můžete zálohovat všechny 
textové a hlasové zprávy, fotky a videa 
na disk počítače, ochránit je šifro-
váním a pak je jednoduše procházet 
a jednotlivě obnovovat nebo expor-
tovat ve formátu HTML a CSV. Aby 
mohla aplikace Apeaksoft WhatsApp 

Transfer pracovat s obsahem vašeho 
iPhonu, neobejdete se bez instalace 
programu iTunes do počítače. 
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 600 korun. Registrace 
do konce května 2022, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows XP–11 
a macOS.

Přehled všech dostupných nástrojů sa-
dy Glary Utilities najdete pod nabídkou 
„Pokročilé nástroje“. Automatické funkce 
najdete na kartě „1-kliková údržba“. Ta 
nabídne vyčištění registru a disku a opra-
vu nefunkčních a odstranění problema-
tických položek ze seznamu programů 
a služeb spouštěných se startem systé-
mu. Využijte popisu a hodnocení položek 
k deaktivaci těch nepotřebných.

Aplikace Apeaksoft WhatsApp Transfer na-
bízí dva různé typy přenosu obsahu komu-
nikátoru WhatsApp. Jednak můžete k počí-
tači připojit oba iPhony a pak data přenést 
přímo mezi nimi, ale také je možné data 
nejprve zálohovat do počítače a do jiného 
telefonu je přenést až kdykoliv později. 

Pokud potřebujete přenést obsah komu-
nikace nebo třeba jen některé fotografie 
z aplikace WhatsApp z jednoho iPhonu 
na druhý, bleskurychle vám pomůže 
WhatsApp Transfer.

Už vás štvou neustálé chybové hlášky 
a zpomalující se nebo zamrzající počítač? 
Máme pro vás lék na nejčastější problé-
my počítačů s Windows.



iTop Data Protector 3

Skrytá data a složky
S plnou verzí programu iTop Data 
Protector můžete velmi jednoduše 
šifrovat soubory i celé složky ve vašem 
počítači, k jejichž obsahu se nemá do-
stat nikdo cizí. Šifrování 
probíhá naprosto auto-
maticky – stačí si jen na 
začátku zvolit dostatečně 
bezpečné hlavní heslo 

a pak už jen vybrané soubory a složky 
přetáhnout myší do okna programu 
Data Protector. Zašifrované soubory 
pak budou dostupné pouze v rámci 

aplikace Data Protector, 
v Průzkumníku souborů 
nebo v libovolném jiném 
souborovém manažeru 
bude přístup k nim zablo-
kován. S pomocí nastave-
ní programu můžete zašif-
rovaná data navíc úplně 
skrýt, takže v Průzkumní-
ku ani jiných souborových 
manažerech nebo progra-
mech nebudou vidět.

Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 600 korun. Registrace 
do konce května 2022, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7–11.

Abelssoft Win11PrivacyFix

Soukromí ve Windows 11
Už nástup Windows 10 doprovázely 
dohady o tom, jak moc Microsoft 
uživatele svého operačního systému 
špehuje, a ani nová Windows 11 na tom 
nejsou o nic lépe. Ne každému se ale 
chce probírat nabídkami 
nastavení ochrany soukro-
mí ve Windows a hledat 
předvolby, které je potřeba 
vypnout. Naštěstí existují 

aplikace jako Win11PrivacyFix, které 
umožňují provést úpravy nastavení 
soukromí ve Windows 11 na jediném 
místě. Program obsahuje nabídku hro-
madné úpravy příslušných nastavení 

jediným kliknutím myší, 
po kterém zastaví všech-
ny problematické funkce. 
Nástroj zabraňuje také 
například trvalé činnosti 
mikrofonu nebo neustá-
lému přenosu záznamů 
z klávesnice. 
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze 
programu. Registrace 
do konce května 2022, 

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

Ashampoo Snap 12

Záznam obrazovky
Program Snap 12 nabízí mnoho šikov-
ných funkcí pro snímání obsahu pra-
covní plochy a používaných aplikací 
nejen do statických ob-
rázků, ale také ve formátu 
videa. To může být velmi 
užitečné jak při vytváření 
návodů pro práci s růz-
nými programy, tak třeba 

i v případě, že si chcete nahrát některý 
z pořadů uložených v internetovém 
televizním archivu, u kterých bývá 

často znemožněno použití 
jiných nástrojů pro ulože-
ní videa do počítače. Jde 
například o iVysílání Čes-
ké televize. Užitečné jsou 
ovšem i funkce na snímá-
ní celé plochy, vybraných 
oken aplikací nebo i zcela 
volně označené oblasti do 
statických obrázků. Více 
se dozvíte na S 142.
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze 

programu v ceně 400 korun. Regis-
trace do konce května 2022, detaily 
najdete v popisu na Chip DVD a On-
-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro 
Windows 7–11.

Zašifrované soubory a složky, chráněné 
programem iTop Data Protector, se sice 
zobrazí v Průzkumníku souborů, ale když 
se je pokusíte otevřít, nebude vám k nim 
umožněn přístup. Musíte spustit program 
a zadat v něm příslušné heslo.

Při spuštění aplikace Win11PrivacyFix se 
zobrazí tři režimy automatického nastave-
ní. Možnost „Cloak“ zastaví veškerou da-
tovou komunikaci z Windows 11 směrem 
k Microsoftu. Předvolba „Recommended“ 
představuje mix mezi soukromím a kom-
fortem a „Default“ vrátí výchozí nastavení 
operačního systému.

Program Ashampoo Snap je spuštěný na 
pozadí operačního systému a jeho činnost 
indikuje tlačítko v oznamovací oblasti 
hlavního panelu, ale především také půl-
kulatý ovládací panel, automaticky vysou-
vaný z horní hrany obrazovky.

počítači, k jejichž obsahu se nemá do pak budou dostupné pouze v rámci 

nejsou o nic lépe. Ne každému se ale madné úpravy příslušných nastavení 

Ideální je mít dobře zabez-
pečený celý počítač, ale po-
kud jej používá i někdo jiný, 
můžete důležitá data před 
cizíma očima ochránit šifro-
váním.

Chcete používat Windows, 
ale vadí vám čmuchání 
Microsoftu ve vašem počí-
tači a odesílání dat o použí-
vání operačního systému? 
Tak jej zakažte.

Potřebujete vytvořit video-
návod na práci s nějakým 
programem, nebo třeba za-
znamenat televizní program, 
které nejde uložit jiným způ-
sobem? Víme, jak na to.
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PhotoAI Pro: AI Photo Enhancer 

Inteligentní fotoaplikace
Aplikace PhotoAI Pro: AI Photo En-
hancer využívá cloud a umělou inteli-
genci k poutavým úpravám fotek poří-
zených vaším iPhonem nebo mobilem 
s Androidem.

Mobilní aplikace nabízejí obrovské 
možnosti úprav snímků pořízených 
chytrými telefony. Lepších výsledků 
přitom často dosahují aplikace, které 
snímky odesílají ke zpracování do clou-
du – tedy na výkonné servery výrobce 
dané aplikace, kde je pro vylepšení 
fotek možné použít i technologie umělé 

inteligence, vyžadující vysoký výpo-
četní výkon pro zpracování dat. Přesně 
takový způsob zpracování pořízených 
snímků využívá i aplikace PhotoAI 
Pro, dostupná pro smartphony s An-
droidem a iPhony. PhotoAI Pro nabízí 
pro vylepšení vašich snímků hned 
dvanáct funkcí, které kromě klasického 
vylepšení expozice řeší například i re-
tušování portrétních snímků, obarvení 
černobílých fotek, doostření rozmaza-
ných záběrů, převod snímků na vtipné 
komiksové kresby nebo třeba doplnění 
HDR efektu do vašich fotek. Funkce na 
úpravy snímků nemají žádná nastave-
ní – fotka se jen odešle na server a za 
chvíli je k dispozici výsledek, který si 
můžete stáhnout a uložit do telefonu. 
Výsledky, které jsme získali při našem 
testování ukazují, že umělá inteligence 
aplikace PhotoAI pracuje velmi dobře. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze mobilní aplikace v ceně 
2 200 korun. Registrace do konce května 
2022, detaily najdete v popisu na Chip 
DVD a On-line DVD. Jazyk AJ. Určeno 
pro Android 5.0 a novější, iOS 11 a novější.

Ovládání aplikace PhotoAI je naprosto 
snadné – už proto, že aplikování efektů 
a vylepšení je plně řízeno na straně clou-
dové služby. Stačí tedy jen zvolit funkci 
z hlavní nabídky a v dalším kroku odeslat 
použité snímky. Zpracování snímku na 
serverech může trvat v řádu minut – záleží 
na aktuálním vytížení.

Kromě funkcí, které mají za úkol vylepšit 
expozici, rozlišení nebo zaostření snímků, 
nechybí v aplikaci PhotoAI ani kreativní 
úpravy – třeba v komiksovém či anime 
stylu. Snímky můžete vylepšit i HDR efek-
tem, který běžně vzniká ze sady fotografií 
s různou expozicí, aby výsledek získal ma-
ximální dynamický rozsah. 

Pořízením fotky chytrým telefonem  
největší zábava teprve začíná. S pomocí 
kreativních aplikací můžete své snímky 
proměnit doslova na umělecká díla.

Ascomp Text-R

Rozpoznávání českého textu
Aplikace Text-R slouží k převodu textu 
z PDF dokumentů nebo naskenova-
ných digitalizovaných papírových před-
loh do podoby, se kterou můžete dále 
pracovat ve Wordu či libo-
volném jiném textovém 
editoru a pak jej uložit ve 
vybraném formátu. Text-R 
umí zpracovat předlohy 

v podobě PDF dokumentů nebo naske-
nované snímky papírových dokumentů 
ve všech běžných obrazových formá-
tech. Při rozpoznávání textu podporuje 

program kromě mnoha 
dalších jazyků samozřejmě 
i češtinu a také se snaží 
dodržet rozložení původ-
ního dokumentu. Součástí 
výbavy aplikace je i funkce 
automatické opravy otoče-
ného nebo křivě naskeno-
vaného dokumentu.
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze 
programu v ceně 800 ko-

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

Zdrojem pro rozpoznání textu v programu 
Text-R může být dokument ve formátu 
PDF, ale daleko častěji budete možná chtít 
rozpoznat text z papírového dokumentu, 
digitalizovaného pomocí skeneru nebo 
fotoaparátu.

loh do podoby, se kterou můžete dále tech. Při rozpoznávání textu podporuje 

Rozpoznávání textu je uži-
tečná funkce, třeba pro pří-
pad, když chcete v počítači 
pracovat s dokumentem, 
který máte k dispozici jen 
v papírové formě.
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AI Image Enlarger
Výrobce provozuje své služby také prostřednictvím browseru. Atraktivní je zejména 
AI Image Enlarger pro zvětšování snímků až o 800 % v profesionální kvalitě. Pro 
pravidelné používání existuje i desktopový klient pro Windows a macOS. Zajímavý je 
i převodník WebP Converter – AnyWebP z WebP do JPG/PNG či naopak. Podobně si 
s formátem HEIC poradí program HEIC Converter – AnyHEIC.



iTop Data Recovery Pro

Snadná obnova dat
S plnou verzí programu iTop Data 
Recovery můžete provést záchranu 
smazaných souborů, které byly zároveň 
odstraněny i vysypáním koše, ale také 
získání dat z přeformá-
tovaných pevných disků. 
Funkce na záchranu dat 
programu iTop Data Re-
covery lze samozřejmě 

použít i na USB flash disky nebo třeba 
paměťové karty z fotoaparátů či úložiš-
tě mobilních telefonů. Ještě před spuš-
těním vyhledávání smazaných dat si 

přitom můžete zvolit, jaká 
data bude program hledat 
(fotky, videa, dokumenty, 
archívy atd.) a samozřejmě 
také, které disky bude apli-
kace skenovat. Při obnově 
souborů pamatujte na to, 
že byste je neměli ukládat 
na stejný disk, ze kterého 
se snažíte data zachránit.
Licence pro Chip: Roční pl-
ná verze programu v ceně 

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

Incomedia WebSite X5 Go

Web snadno a rychle
Program WebSite X5 2022 obsahuje 
sadu připravených šablon, které mohou 
posloužit jako základ vašich budoucích 
webových stránek. Následující kroky 
jsou velmi snadné – ať už jde o úpravu 
záhlaví a zápatí webu, vy-
tvoření struktury stránek 
a samozřejmě i jejich napl-
nění obsahem. WebSite X5 
za tímto účelem používá 

systém stavebních bloků (texty, obráz-
ky, 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. Na konci stačí jen 
vygenerovat soubory pro 
uložení na webový server 
a pomocí FTP klienta je 
rovnou nahrát na internet.
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze 
programu v ceně 480 ko-
run. Registrace do konce 

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

Abelssoft Find My Files

Bleskové vyhledávání
Pomocí programu Find My Files snadno 
a rychle vyhledáte v počítači každý sou-
bor, který jste si do něj uložili, ale zapo-
mněli jste kam. Díky pokročilé techno-
logii indexování a analýzy 
dat funguje tento nástroj 
opravdu velmi rychle. První 
výsledky vyhledávání se 
zobrazí na obrazovce dříve, 

než dokončíte zadání celého názvu sou-
boru a nezáleží, zda se vám v počítači 
zatoulal důležitý dokument, oblíbená 
hudba nebo včera stažený film. Před-

ností programu je i jedno-
duché uživatelské rozhraní 
– výsledky hledání jsou 
v hlavním okně zobrazeny 
v podobě přehledného 
seznamu, ve kterém kromě 
názvu souboru najdete 
i informaci o jeho umístění 
na disku, velikosti a datu 
poslední změny. 
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze pro-

gramu v ceně 250 korun. Registrace do 
konce května 2022, detaily najdete v po-
pisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 
AJ, NJ. Určeno pro Windows 7–11.

V úvodním okně programu iTop Data 
Recovery se můžete hned rozhodnout, ze 
kterých umístění a jaká data se budete 
chtít pokusit obnovit. Je rozumné omezit 
skenování skutečně jen na určité disky 
a typy dat – ušetříte tím spoustu času.

Základem vytvoření vlastních interneto-
vých stránek v programu WebSite X5 je 
založení projektu s vhodnou šablonou. Ta 
je ale skutečně jen vodítkem při tvorbě va-
šeho webu a nemusí vás nijak zvlášť sva-
zovat. Upravovat je možné obrázky, texty, 
fonty i rozložení jednotlivých prvků záhlaví 
i zápatí stránek. 

Hlavní okno programu při každém spuštění 
zobrazí kartu „Overview“, ve které najdete 
seznamy nejčastěji používaných souborů 
roztříděných do šesti kategorií podle typu, 
resp. formátu dat – dokumenty office, PDF, 
tabulky, hudba, videa a obrázky.

odstraněny i vysypáním koše, ale také těním vyhledávání smazaných dat si 

jsou velmi snadné – ať už jde o úpravu kontrolovat v náhledu. Pomocí stylů 

mněli jste kam. Díky pokročilé techno hudba nebo včera stažený film. Před

Na smazání fotek z dovole-
né nebo důležitého daňové-
ho dokumentu stačí chvilka 
nepozornosti. Naštěstí exis-
tuje možnost, jak můžete 
svá data ještě zachránit.

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

Komu se nikdy nestalo, že 
potřeboval rychle najít něja-
ký soubor, a ne a ne si vzpo-
menout, kam jej v počítači 
uložil? Neztrácejte nervy 
a vyzkoušejte Find My Files.

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

C H I P  D V D   >   O B S A H



Digitální Chip - dvě možnosti nákupu

AceThinker Music Recorder

Nahrávání hudby do MP3
Music Recorder je program pro snadné 
nahrávání zvuku z internetových rádií 
a streamovacích služeb, automatickou 

identifikaci skladeb a konverzi zvu-
kových souborů. Nezáleží na tom, zda 
se jedná o hudbu, on-line konference, 
audioknihy nebo rozhlasové podcasty. 
Nahrávat lze ve čtyřech úrovních kva-
lity pro různé potřeby a pro přehrává-
ní v jakémkoli hudebním přehrávači 
a mobilním zařízení. Skladby lze ex-
portovat přímo do iPhonu nebo iPodu, 
ovšem v tom případě musíte mít na 
počítači s Windows nainstalované 
iTunes. AceThinker Music Recorder 
obsahuje plánovač úloh nahrávání 
a uživatelsky definovatelné klávesové 
zkratky. Pokud vyhledáváte oblíbenou 
skladbu pro nahrávání, klikněte na tla-
čítko s lupou a zadejte interpreta nebo 
název skladby. Nemusíte se zajímat, 
z jakého internetového zdroje se sta-
huje. Stačí si poslechnout část skladby 
a odsouhlasit její stažení a převod do 
požadovaného formátu. 
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 600 korun. Registrace do 
konce května 2022, detaily v popisu na 
Chip DVD a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. 
Určeno pro Windows 7–11 a macOS.

Pokud chcete nahrávat hudbu z interne-
tu, mohl by se vám hodit lokalizovaný 
program, který hudbu najde, stáhne 
a automaticky ji přiřadí správné identifi-
kační údaje.

AceThinker Music Recorder nahrává zvuk 
z internetu, počítače nebo mikrofonu. Pod-
poruje různé zvukové formáty, například 
AAC, MP3, OGG, FLAC a M4A. Nechtěné 
části záznamu lze snadno odstřihnout.

Music Recorder dokáže v hudbě automa-
ticky rozpoznat název, album, rok, žánr 
a interpreta skladby a vše v podobě ID3 
Tagu přidat do zvukového souboru. Kromě 
toho dokáže rozpoznat a stáhnout i ob-
rázek obalu desky a rovněž jej zařadit do 
souboru s hudbou.

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). Stačí se jen přihlásit.

Další informace o fungování digitální části kombinovaného předplatné-
ho a řešení problémů: kombipredplatne@chip.cz

2. Přístup mají do svých účtů automaticky přidělený také všichni čtenáři  
digitálního Chipu koupeného na e-shopu www.chip.cz/digi. 

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 do 24 hodin po náku-
pu časopisu na e-mail registrovaný u Alzy automatickou zprávu obsahu-
jící DVD kód, který odemkne přístup k On-line DVD. 

   TIP    Informace a řešení problémů s On-line DVD: onlinedvd@chip.cz.
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