
To nejlepší z Chip DVD 

a On-line DVD
Praktických nástrojů na správu systému 

není nikdy dost. Nově představujeme 

program Parallels Toolbox, který obsa-

huje více než 30 nástrojů s rychlým pří-

stupem z oznamovací oblasti hlavního 

panelu Windows. First Aid Kit je pro změ-

nu samostatný systém na flash disku pro 

záchranu dat, odvirování a obnovu funkč-

nosti počítače. Pro rozšířenou ochranu dat 

můžete použít šifrovaný trezor Protected  
Folder. Manažer oMega Commander 

udělá radost všem, kteří se nesmířili s jed-

ním oknem Průzkumníku souborů. 

  martin.kucera@chip.cz S

PLNÉ VERZE
Parallels Toolbox 4.5  S128
iFun Screen Recorder PRO
First Aid Kit  S52
Easy PDF
oMega Commander 3.0
AntiRansomware 2021
Backup4all Lite 9
FOCUS projects 4
Protected Folder
AVG Internet Security
GClean 2021
Recordify 2021

TESTY A PRAXE
Sweet Home 3D
Trackmania
Freeware  S56
Bing Wallpaper
CopyQ
FBackup
Image Tuner
Improve YouTube pro FF
Optimizer
Stretchly
Swiss File Knife
Taskbar Monitor
UltraSearch Free
Krátké testy  S86
Corel Draw Graphic Suite 2021
Adobe After Effects CC 2021
Účinky  S106
AutoHotkey
AutoIt
Batchrun
GhostMouse
Power Automate Desktop
PhraseExpress
Tipy a triky  S124
Dropbox
GIMP
QuickLook for Windows 10
Windows  S32
Bing Wallpaper
Power Automate Desktop
Microsoft PowerToys
TaskbarX
Win Package Manager
Smart TV  S110
PuTTY
Raspberry Pi OS
Ubuntu Server LTS for Ras
Wireshark
balenaEtcher
Hesla  S80
1Password pro Windows
Password Manager - Firefox, Chrome
Bitwarden Passwort Manager
Dashlane
KeePassXC
LastPass
Mediacentrum  S120
HiFiBerry OS Raspi 3+4
Volumio for RasPi 

SOFTWARE
Olympus Viewer
Balabolka
TCPView for Windows
123 Watermark
Slunečnice.cz
Process Manager
WiseVector StopX
NordVPN Teams
Battery Booster
IPTVnator
EximiousSoft Vector Icon
2D DXF Viewer
AnyWinGo

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 07/2021

Abelssoft Easy PDF

Rychlé úpravy PDF
Pokud potřebujete jen dílčí úpravy PDF, není nutné 

do počítače instalovat hned komplexní program. 

Jestliže v PDF dokumentech potřebujete jen přidávat 

nebo vymazávat stránky, případně poskládat nový 

dokument z jiných PDF souborů, bude vám nenároč-

ný Easy PDF věrným pomocníkem. Po spuštění pro-

gramu přetáhnete myší na jeho plochu pracovní PDF 

dokumenty. Program soubor analyzuje a zobrazí po 

stránkách, které můžete myší libovolně přetahovat. 

Dokumenty jsou pro přehlednost barevně odlišeny, 

takže se při přerovnávání stránek neztratíte. Určeno 

pro Windows 7/8/10. On-line registrace.

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 8. 6. 2021 prověřena osmi an-

tiviry. Podezřelé soubory doporučujeme skenovat pomocí služby 

www.virustotal.com. Nečitelný DVD vyměňujeme poštou po žá-

dosti na reklamacedvd@chip.cz. Detailní informace o plných 

verzích najdete v popisech na Chip DVD a On-line DVD. Obdo-

bí registrací je zpravidla do konce července 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 IS lze instalovat na nekomerční počítače.

C H I P   <   2 0 2 1   <   0 7  <   5 1  
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Parallels Toolbox 4.5

Nářadí pro váš systém
Parallels Toolbox představuje sadu 

praktických nástrojů pro každodenní 

nastavení systému i práci se soubory 

a multimédii. Najdete mezi nimi napří-

klad svižný vyhledávač duplicitních 

souborů na disku počítače, archivační 

program s funkcí ochrany souborů 

heslem, nástroje na rychlé uzamknutí 

počítače, spolehlivé vyčištění pevných 

disků, pořizování snímků obrazovky 

nebo třeba na konverze různých for-

mátů videa. Mimo to se hodí třeba také 

funkce potlačení všech systémových 

hlášení. Více se dozvíte na S128.

Licence pro Chip: Roční plná verze pro-

gramu v ceně 550 korun. Registrace do 

konce července 2021, detaily najdete 

na www.chip.cz/parallels nebo na Chip 

DVD a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Ur-

čeno pro Windows 10 nebo macOS.

IObit iFun Screen Recorder PRO

Videozáznam obrazovky
Aplikace iFun Screen Recorder je 

ve verzi PRO všestranným a velmi 

výkonným nástrojem na pořizování 

videozáznamů z celé pracovní plochy 

nebo z libovolné spuštěné aplikace. 

Díky tomu si můžete nahrávat třeba 

streamy z internetových videoarchivů, 

samozřejmě včetně videoslužeb, které 

jinak ukládání streamovaných videí 

neumožňují. Další využití najde iFun 

Screen Recorder třeba při záznamu 

videokonferencí, webinářů a dalšího 

obsahu, který byste si rádi uchovali, 

stejně třeba jako při záznamu z počíta-

čových her, ke kterému pak už nebu-

dete potřebovat žádné jiné specializo-

vané nástroje. Pořízený videozáznam 

lze přímo v programu iFun Screen 

Recorder také upravit – odstřihnout 

z něj nepotřebné části a opatřit jej vo-

doznakem. 

Licence pro Chip: Roční plná verze pro-

gramu v ceně 750 korun. Registrace do 

konce července 2021, detaily najdete 

v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 

Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7 

a vyšší.

Sada Parallels Toolbox obsahuje přes tři 
desítky nástrojů, vyvolávaných z nabídky 
skryté pod ikonou v oznamovací oblasti 
hlavního panelu Windows. Nástroje jsou 
tříděny do skupin podle účelu a pro výběr 
vhodné funkce můžete použít také inte-
grovaný vyhledávač.

Ovládání programu iFun Screen Recorder 
je velmi snadné. Stačí si jen zvolit oblast 
záznamu a zdali budete nahrávat i se zvu-
kem z aplikací a/nebo mikrofonu. Pokud 
máte k dispozici i webkameru, může pro-
gram nahrávat i z tohoto zdroje.

Od jednoúčelových 
miniaplikací pro 
funkčně bohatší 
nástroje představu-
je Parallels Toolbox 
rychlou pomoc při 
práci s Windows, 
multimédii i inter-
netem.

Chcete si zaznamenávat videokonferen-
ce, videa z hraní her nebo třeba filmy 
z internetových archivů televizních sta-
nic? Pak potřebujete vhodný nástroj.

Registrace licence
Licenci plné verze Parallels Toolbox 4.5 získáte pomocí 
promokódu, který najdete vytištěný na  S3 v tomto Chipu. 
Nejpozději do konce července jděte na www.chip.cz/ 
parallels, kde najdete instrukce, jak pomocí promokódu 
provedete bezplatný nákup licence. Majitelé digitálního 
Chipu získají promokód odesláním své e-mailové adresy 
prostřednictvím formuláře v digitálním časopisu na  S55.
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Engelmann First Aid Kit

První pomoc  
pro Windows
First Aid Kit je sada nástrojů na záchranu  
dat a obnovu funkčnosti počítače, stejně  
jako třeba na odstranění hluboce zakořeněné  
virové nákazy.

Idea nouzového záchranného disku je 

jednoduchá: V případě havárie disku, 

zhroucení instalace Windows nebo 

třeba útoku virů jednoduše nastartu-

jete svůj počítač ze záchranného USB 

flash disku nebo DVD s linuxovým 

prostředím, vybaveným nástroji ne-

zbytnými k obnově chodu počítače 

a záchraně dat. Proto jsou na záchran-

ném disku First Aid Kit připraveny 

funkce pro zálohování a obnovu dat, 

klonování obsahu pevných disků ne-

bo kontrolu počítače na výskyt virů. 

Navíc nechybí ani funkce pro bezpeč-

né smazání dat z pevného disku jejich 

opakovaným přepsáním, pokud se 

chystáte svůj počítač, nebo jen pevný 

disk, vyřadit či prodat. A jelikož je 

First Aid Kit postaven na Linuxu, ne-

chybí ani internetový prohlížeč nebo 

třeba základní kancelářské programy. 

Postup spuštění počítače ze zá-

chranného DVD nebo USB flash disku 

se liší podle výrobce základní desky, 

respektive instalovaného zaváděcího 

prostředí (BIOS/UEFI). Při startu 

počítače je většinou nutné stisknout 

příslušnou funkční klávesu – zpra-

vidla [Esc], [F10], [F12] atd. a pak jako 

spouštěcí médium zvolit USB flash 

disk či DVD. Pak pokračujte volbou 

Boot SECUPERTS – First Aid Kit. Dále 

můžete použít volbu Safe startup 

pro spuštění záchranného prostředí 

v omezené hardwarové konfiguraci, 

ale to pravděpodobně nebude nutné. 

Při dotazu na jazyk zvolte angličtinu, 

použití češtiny komplikuje zadávání 

licenčního čísla po startu záchran-

ného systému. Chip DVD 07/21 je 

připraven jako bootovací disk se sys-

témem First Aid Kit. Takže při havárii 

stačí vložit Chip DVD do mechaniky 

a spustit z něj počítač.

Licence pro Chip: Časově neomezená 

plná verze licence systému v ceně 

800 korun. Registrace do konce čer-

vence 2021, detaily najdete v popisu na 

Chip DVD a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. 

Instalační utilita je určena pro Win-

dows XP a vyšší. 

Stejně jako je nutné mít záloho-
vaná data, neobejdete se ani bez 
záchranného disku na spuštění 
porouchaného počítače. First Aid 
Kit umí i mnohem víc.

Po nabootování zobrazí First Aid Kit hlavní nabídku funkcí, kde 
se nacházejí nástroje na zálohování a obnovu dat, obnovu sma-
zaných souborů, klonování obsahu pevných disků nebo třeba dů-
kladná antivirová kontrola. Tlačítka vpravo nahoře pak spouštějí 
třeba webový prohlížeč nebo linuxovou pracovní plochu.

Funkce „Search for viruses“ vám pomůže v situaci, kdy je váš po-
čítač napaden škodlivým softwarem, se kterým si běžné antiviry 
pro Windows neporadí. Antivir Avira zkontroluje všechny soubory 
na disku, tedy i takové, ke kterým nelze při spuštěném operač-
ním systému získat přístup.

Linuxová pracovní plocha obsahuje například webový prohlížeč, ale 
především sadu nástrojů na správu počítače. Můžete s nimi opravit 
diskové oddíly, resetovat zapomenuté heslo k uživatelskému účtu 
ve Windows nebo třeba obnovit smazané soubory z pevného disku.
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Obnova  

USB flash disku
Pro smazání záchranného systému 
z flash disku a jeho uvedení do pů-
vodního stavu použijte freewarový 
MiniTool Partition Wizard v přenosné 
verzi bez nutnosti instalace. V prvním 
kroku smažete diskové oddíly a ve 
druhém kroku naformátujete disk 
zpět do NTFS formátu pro Windows. 
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Franzis FOCUS projects 4

Zaměřte se na detaily
S technologiemi editoru FOCUS pro-

jects můžete vytvářet makrofotografie, 

které mají fascinující hloubku ostrosti 

a umožňují zvýraznit i mimořádné 

detaily. V programu máte 

k dispozici desítky předvo-

leb pro úpravy zaostření 

digitálních fotek a dalších 

efektů pro kreativní zpra-

cování snímků. Aby toho nebylo málo, 

lze všechny připravené předvolby 

a efekty dále detailně nastavovat, abys-

te dosáhli požadovaného výsledku. 

Užitečná je také možnost 

nápravy chyb snímků 

způsobených samotným 

fotoaparátem, jako jsou 

typicky škrábance nebo 

prach na senzoru, stejně 

jako funkce automatické 

optimalizace, která vám 

může ušetřit spoustu času 

a práce. 

Licence pro Chip: Časově 

neomezená plná verze pro-

gramu v ceně 1 800 korun. Registrace 

do konce července 2021, detaily v popi-

su na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 

AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Softland Backup4all Lite 9

Automatické zálohování
Pohodlně ovladatelný zálohovací pro-

gram Backup4all Lite 9 vám umožní 

vytvořit si neomezený počet zálohova-

cích úloh, které se budou automaticky 

spouštět ve zvolných in-

tervalech. Kromě souborů 

a složek podle svého výbě-

ru můžete použít i doplň-

kové moduly, připravené 

pro automatické zálohování předvole-

ných složek. Pokročilejší funkce vám 

umožní zabalit záložní soubory do 

ZIP archivu a ochránit jejich použití 

heslem nebo filtrovat sou-

bory před zálohováním 

podle jejich formátu a dal-

ších vlastností. Plná verze 

Backup4All Lite umožňuje 

zálohovat data na lokální 

disky, USB klíčenky a další 

podobná média.

Licence pro Chip: Časově 

neomezená plná verze 

programu v ceně 700 ko-

run. Registrace do konce 

července 2021, detaily v popisu na Chip 

DVD a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Ur-

čeno pro Windows 7 a vyšší.

Sweet Home 3D

Domácí 3D návrhář
Stavební úpravy se v počítači usku-

tečňují mnohem snáze než v realitě. 

Modelovací program Sweet Home 3D 

umožňuje vytvořit plán domu, bytu, 

kanceláře nebo zahrady 

a jednotlivé místnosti 

osadit příslušným vybave-

ním z bohatých knihoven. 

Jako první nakreslete 

půdorys bytu, kanceláře nebo domu. 

Pak doplňte okna a dveře a už můžete 

přidávat vybavení místností. Aktuální 

stav lze průběžně kontrolovat v 3D ná-

hledu, kterým lze libovolně 

otáčet, oddalovat jej nebo 

přibližovat. Plán i model 

lze vytisknout nebo expor-

tovat do formátu PDF. 

Po spuštění programu 

nemusíte začít okamžitě 

s plánováním. Sweet Ho-

me nabízí několik vzoro-

vých projektů, na kterých 

si můžete program osahat.

Licence pro Chip: Časově 

neomezená free verze 

programu. Bez registrace. Jazyk ČJ, AJ. 

Určeno pro Windows XP a vyšší, pro 

Linux a macOS.

Aplikace FOCUS projects se soustředí pře-
devším na doostření snímků a opravy vad, 
jako jsou škrábance na objektivu nebo po-
škození senzoru použitého digitálního fo-
toaparátu. V programu ale najdete i mno-
ho dalších nástrojů, například na úpravu 
vyvážení bílé barvy a odstranění šumu. 

Backup4all pracuje na základě zálohova-
cích úkolů, vytvořených podle nastavení 
uživatelem. Pro vytvoření nové zálohovací 
úlohy klikněte na tlačítko „Nový“. Přidávat 
lze složky s dokumenty, obrázky, položka-
mi Outlooku nebo nastaveními a oblíbený-
mi položkami Chromu a Firefoxu.

Ukázka bytu zpracovaného v programu 
Sweet Home 3D. Základem je dvouroz-
měrný plán. Dveře a okna přidáte přetaže-
ním myší z katalogu. Pro otáčení a náklon 
modelu slouží sada zelených šipek v levé 
horní části panelu s 3D zobrazením.

Fotky se dnes sice hodně 
upravují hned ve smartpho-
nech, ale žádná mobilní ap-
likace vám nenabídne tolik 
možností, jako klasický fo-
toeditor v počítači.

Nebuďte lehkovážní a pra-
videlně zálohujte svoje data 
– pomůže vám s tím pro-
gram Backup4all s řadou 
užitečných funkcí pro auto-
matickou zálohu.

Sweet Home 3D využijete 
tam, kde potřebujete na-
vrhnout vybavení místností 
ještě dřív, než začnete in-
vestovat do nábytku a do-
plňků. Nebo si jen chcete 
zahrát na architekty.
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Protected Folder

Ochrana dat a adresářů
Plná verze programu IObit Protected 

Folder je připravena chránit důležitá 

data uložená na disku vašeho počí-

tače před kýmkoli, kdo by se dostal 

k vašemu odemčenému 

počítači nebo by prolomil 

váš účet. V programu je 

přístup k zašifrovaným 

souborům a složkám za-

bezpečen heslem a tato data jsou navíc 

skryta před zraky ostatních uživatelů. 

Práce s programem je velmi snadná. 

Stačí jen zvolit dostatečné silné heslo 

a do okna aplikace Pro-

tected Folder přetáhnout 

soubory a složky určené 

k ochraně. S chráněnými 

soubory můžete po jejich 

odemknutí pracovat 

standardním způsobem 

v Průzkumníku či jiném 

souborovém manažeru. 

Program podporuje i vel-

mi staré verze Windows.

Licence pro Chip: Roční 

plná verze programu v ceně 500 korun. 

Registrace do konce července 2021, de-

taily v popisu na Chip DVD a On-line 

DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Win-

dows 2000 a vyšší.

AntiRansomware 2021

Stop vyděračům
Ransomware je škodlivý vyděračský 

software, který útočí na důležitá data 

na disku počítače. Ta zašifruje a zcela 

znepřístupní a žádá výkupné za zpět-

né zprovoznění. Nemáte-li 

data zálohována na jiném 

místě, často pak nezbude 

než tvůrci ransomwaru 

zaplatit. Program Anti-

Ransomware běží na poza-

dí operačního systému Windows, kon-

troluje klíčové složky s uživatelskými 

daty a zamezí podezřelým operacím 

s nimi. Pokud detekuje škodlivý proces 

při pokusu zašifrovat vaše 

data, zastaví jej a oka-

mžitě restartuje počítač. 

Poté počítač naběhne 

v nouzovém režimu, kdy 

je ransomware neaktivní. 

Průvodce vysvětlí uživate-

li, co se stalo, a poskytuje 

mu podrobné pokyny pro 

odstranění poškozených 

souborů a odvirování 

stroje.

Licence pro Chip: Časově neomezená plná 

verze programu v ceně 400 korun. Regist-

race do konce července 2021, detaily v po-

pisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 

AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Ubisoft Trackmania Starter Access

Bláznivá autíčka
Hra Trackmania byla ve své době 

velmi populární a rozšířila se i díky 

bezplatné variantě pro závodění po 

internetu. Jako pilot formule se zběsi-

le řítíte bláznivou virtuál-

ní tratí plnou klopených 

zatáček, skoků, lopingů 

a zrychlovačů a snažíte 

se udržet na trati v co 

nejvyšší rychlosti. Hra se 

řadí mezi e-sporty, tedy herní soutěže, 

ve kterých máte možnost hrát proti 

živým protivníkům a výrobce pro 

úspěšné hráče pořádá různé šampio-

náty. Trackmania existuje 

v několika kategoriích 

od freewarové verze, 

přes standardní roční 

předplatné až ke klubové 

verzi pro týmy, ke kte-

rým se můžete připojit. 

V základní verzi Starter 

Access můžete trénovat 

a srovnávat si své výkony 

s protivníky v podobě 

„duchů“, tedy stínových 

protivníků.

Licence pro Chip: Časově neomezená 

free verze programu. On-line registra-

ce, detaily v popisu na Chip DVD a On- 

line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro 

Windows 7 a vyšší.

Aby mohl Protected Folder spolehlivě 
chránit vaše soubory, je třeba si zvolit silné 
hlavní heslo a soubory a složky přetáhnout 
do programu myší. V Seznamu vyjmutých 
najdete položky, které je zakázáno šifrovat 
z důvodu zachování funkčnosti Windows.

Ve výchozím nastavení chrání AntiRansom-
ware standardní složky s dokumenty, fotka-
mi, videi a hudbou. Sami ale můžete zvolit 
další složky. Pokud dojde k napadení ran- 
somwarem, zobrazí se varovné okno a počí-
tač se restartuje do nouzového režimu.

Závody autíček Trackmania mají skvělou 
ovladatelnost a přinášejí napínavé chvilky 
i silnou návykovost. Autíčko ani vybavení 
tratí se nedají zničit, ale fyzikální zákony 
prostředí zůstávají téměř poplatné reálné-
mu světu.

Pokud hledáte nenápad-
nou, ale účinnou ochranu 
složek a souborů, která 
omezí přístup neoprávně-
ných osob k datům, zkuste 
Protected Folder.

Internet přináší stále nové 
hrozby, kterým běžné anti-
viry již nezvládají čelit. Pro-
to můžete rozšířit zabezpe-
čení počítače o další úroveň.

Trackmania jsou legendár-
ní závody autíček na po-
mezí formulí a terénních 
speciálů. V bezplatné  
verzi se můžete prohánět 
po 25 tratích.
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oMega Commander 3.0

Správce souborů
Souborový manažer oMega Comman-

der nabízí pro práci se soubory a slož-

kami dva nezávislé panely a mnoho 

doplňkových funkcí.

Ani ve Windows 10 jsme se stále ne-

dočkali zásadního vývoje Průzkumníku 

souborů. To je jeden z hlavních důvodů, 

proč jsou tolik populární programy, ve 

kterých lze pracovat s obsahem pevných 

disků a dalších paměťových médií 

v prostředí dvou nezávislých panelů 

a s využitím klávesových zkratek. Patří 

k nim i oMega Commander. Je vybaven 

jak dvěma panely, tak i pásem karet s na-

bídkou funkcí. V prostředí aplikace lze 

volit mezi několika různými styly zob-

razení obsahu disku, provádět základní 

operace se soubory a složkami, pracovat 

s komprimovanými archívy nebo třeba 

rozdělovat velké soubory na více částí 

pro jejich snadnější přenos po internetu. 

Program oMega Commander vám ale 

pomůže také s rychlým přístupem k nej-

používanějším souborům a programům.

Licence pro Chip: Časově neomezená 

plná verze programu v ceně 250 korun. 

Registrace do konce července 2021, 

detaily najdete v popisu na Chip DVD 

a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno 

pro Windows XP a vyšší.

Nestačí vám funkce Průzkumníku soubo-
rů ve Windows a hledáte pokročilý ma-
nažer souborů? Pak je oMega Comman-
der určen přesně pro vás.

V programu oMega Commander lze použí-
vat různé styly zobrazení a na pásu karet 
najdete všechny potřebné funkce pro práci 
se soubory a složkami. V rámci jednoho 
panelu lze pracovat s více samostatnými 
záložkami a třeba si také nejčastěji použí-
vané složky označit jako oblíbené.

S výchozími funkcemi na pásu karet se 
určitě nemusíte spokojit Sami si můžete 
vytvářet nové karty, pojmenovat si je 
a myší na ně přetáhnout zástupce nejčas-
těji používaných programů a složek. Díky 
tomu oMega Commander nahradí nejen 
Průzkumník souborů, ale třeba také na-
bídku Start ve Windows.

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 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 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 (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 179,90 Kč. Stanete se „jedno-

měsíčním“ předplatitelem i s přístupem k On-line DVD.
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