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To nejlepší z Chip DVD
a On-line DVD
S plnou verzí Sticky Password, správce hesel s českými kořeny, se v Chipu
nesetkáváme poprvé. Podívejte se na
stranu 84, jak si vede ve srovnání s celosvětovou konkurencí. PDF Converter
umí převádět dokumenty a skenované

předlohy do textové podoby s plnou podporou češtiny. S programem DVD Creator můžete snadno vytvářet a vypalovat
vlastní DVD a Blu-ray disky z videozáběrů
pořízených například telefonem.
martin.kucera@chip.cz S

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

Ungoogled Chromium

Bez dohledu Googlu
Přejete si prohlížeč se vzhledem a vlastnostmi Chromu, ale zcela bez sledování vašeho soukromí Googlem? Můžete sáhnout po striktně vyčištěném browseru z projektu Ungoogled Chromium, ve kterém byly ze zdrojových kódů odstraněny všechny závislosti
na infrastruktuře Googlu. To má ale i diskutabilní
důsledky – například byla deaktivována funkce bezpečného prohlížení, která chrání před phishingem.
Tento open-source projekt existuje ve verzi pro Windows, Linux a macOS.
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Seznam programů
v Chipu 07/2022
PLNÉ VERZE
PDF Converter Pro S 138
Sticky Password Premium S 142
UnInstaller 10 S 130
Zahrajem si na vojáky
Todo Backup Home 13.5
Product Key Recovery Tool
Malware Terminator
AVG Internet Security
Wise Care 365 Pro 6
Photo Recovery
Find My Files
Music Studio
HDR projects 6

TESTY A PRAXE
Vlogger
Ungoogled Chromium
Prohlížeč Seznam.cz
Freeware S 56
4K Video Downloader
FontViewOK
ForceDelete
Franz pro Windows
PrivadoVPN
Tabliss pro Firefox
TapinRadio
Krátké testy S 90
CorelDRAW Graphic Suite
eM Client 9 Pro
Aquasoft Video Vision 13
Windows Data Recovery
VPN S 108
Avira Phantom VPN
ExpressVPN
F-Secure Freedome
Hide.me VPN
NordVPN
Norton Secure VPN
Seed4Me VPN
ShellFire VPN
Tor Browser
Windscribe VPN
Druhá ruka S 102
CPU-Z
HWiNFO
Linux Mint Xfce ‚Una‘
MS PC Health Check
Ubuntu
WhyNotWin11
Hesla S 84
1Password
Avira Password Manager
Bitwarden Pass Manager
Dashlane
Kaspersky Pass Manager
LastPass
NordPass
Linux
Pop_OS
balenaEtcher
Tipy a triky S 126
Driver & Support Assistant
Processor Diagnostic Tool
QR Code for Windows 10
WinDefLogView
IP Camera Adapter

SOFTWARE
Slunečnice.cz
QuickChangeResolution
Vovsoft Screen Reader
Classic Sticky Notes
StreamFab Netflix Downloader
File Splitter And Joiner
Lax
XClipper
Notorious
Sosueme for WhatsApp
Předplatitelé Chipu i čtenáři digitálního Chipu
mají přístup k On-line DVD, což je kompletní
Chip DVD na internetu. Více na S55.

07 > 2022 > CHIP

OBSAH < CHIP DVD

AceThinker PDF Converter Pro

Úpravy a převody dokumentů
S programem AceThinker PDF Converter Pro můžete převádět PDF soubory do formátu obrázků, prezentací,
tabulek, HTML souborů nebo na tex-

tové dokumenty, použitelné ve Wordu.
Přitom nezáleží na tom, jestli se jedná
o PDF soubory exportované z jiného
softwaru, nebo naskenované papírové
předlohy, či dokumenty digitalizované prostřednictvím fotoaparátu.
V případě skenů a fotografií totiž PDF
Converter Pro použije funkci OCR na
rozpoznávání znaků a převod textů do
editovatelné podoby. OCR v programu
AceThinker PDF Converter Pro velmi
dobře zvládá i rozpoznávání českých
znaků. Dále můžete s nástroji programu také vytvářet nové PDF dokumenty ze souborů v libovolných formátech
a také PDF různě upravovat. Užitečné
jsou také funkce na spojování a rozděPotřebujete upravit obsah PDF dokumentu nebo pracovat s jeho textem? Pak
potřebujete speciální nástroj, který jeho
obsah rozpozná a převede na text.

Uživatelské rozhraní programu AceThinker
PDF Converter Pro je přeloženo do češtiny a čeština je podporována i v případě
převodu textů z PDF a naskenovaných či
vyfocených předloh do textové podoby,
vhodné pro další úpravy.

lování PDF dokumentů, extrahování
obrázků nebo kompresi velkých dokumentů. Více se dozvíte na S 138.
Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 750 korun. Registrace do
konce července 2022, detaily najdete
v popisu na Chip DVD a On-line DVD.
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 8–11
a macOS.

Sticky Password Premium

Spolehlivý správce hesel
Sticky Password patří k nejlépe vybaveným správcům hesel. Bezpečně se
postará o všechny citlivé údaje a bude

je synchronizovat mezi různými zařízeními. Bezpečnost šifrované databáze
je posílena i možností dvoufaktorové
autentizace, tedy odemykání kombinací hlavního hesla a unikátního bezpečnostního kódu. Ani výrobce Sticky
Password přitom nikdy nezíská přístup
k vašemu hlavnímu heslu, takže jej
v případě ztráty nelze nijak resetovat.
Unikátní je i možnost synchronizace
databáze hesel mezi zařízeními na
všech běžných platformách, které může probíhat prostřednictvím cloudu,
ale také pouze přes určenou Wi-Fi síť,
aby citlivá data neputovala po internetu. Více se dozvíte na S 142.
Správci hesel poskytují mnohem lepší
služby než funkce na ukládání přihlašovacích údajů vestavěné v internetových
prohlížečích – a jsou také bezpečnější.

Hesla používáme především na webových
stránkách, a tak se moc hodí, že Sticky
Password podporuje ukládání, a hlavně
automatické vyplňování přihlašovacích
údajů snad ve všech dnes používaných
internetových prohlížečích.

Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 690 korun. Registrace do
konce července 2022, detaily najdete
v popisu na Chip DVD a On-line DVD.
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows
Vista–11, macOS, iOS, Android. V rámci
akce můžete pořídit doživotní licenci za
690 korun namísto běžných 4 590 korun. Více se dozvíte při registraci.

Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS
Data Chip DVD a On-line DVD byla 6. 6. 2022 prověřena
osmi antiviry s negativním výsledkem. V případě, že vaše
zabezpečení spustí poplach, může to být způsobeno skutečným nebezpečím, které se v datech objevilo po aktualizaci
antiviru, nebo jen zapnutou heuristickou analýzou. Podezřelé
soubory nepoužívejte. Doporučujeme www.virustotal.com.
CHIP < 2022 < 07

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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Apeaksoft DVD Creator

Vytvořte si filmové disky
V programu Apeaksoft DVD Creator
můžete snadno vytvářet vlastní DVD
a Blu-ray disky z videozáběrů pořízených smartphonem nebo třeba akční
kamerou.
Program Apeaksoft DVD Creator
umí vytvářet filmové DVD a Blu-ray
disky z videí ve všech běžných formátech, jako jsou MP4, FLV, MOV, WMV,
MTS, AVI a další, takže výchozím materiálem pro vytvářené filmové disky
se mohou stát videosoubory prakticky
z libovolného zdroje. Použitý videomateriál stačí vložit do okna programu
Apeaksoft DVD Creator, kde s ním
můžete dále pracovat. Především je
možné seřadit videoklipy podle vlastní
volby a také zvolit zvukovou stopu
a titulky, které je budou na filmovém
disku doprovázet (pokud je v souboru s videem uloženo více zvukových

stop). Titulky lze použít i externí z příslušného souboru. V programu Apeaksoft DVD Creator můžete následně
z videoklipů odstřihnout nepotřebné
části, upravit jejich rozlišení, otočit
jejich obraz nebo je třeba vylepšit pomocí několika dostupných efektů s nastavitelnou intenzitou. Podobně lze
upravit i zvukovou stopu videí a nakonec i titulky. Použitá videa lze také rozdělit do kapitol, což později zjednoduší
pohyb v obsahu disku. Kapitoly jsou
důležité i pro následný krok, kterým
je vytvoření hlavní nabídky filmového disku. Apeaksoft DVD Creator za
tímto účelem nabízí celou řadu šablon,
vhodných například pro videa z cest,
rodinných akcí nebo třeba ze svatby.
Šablony lze dále upravovat, především
je doplnit o grafiku a hudbu na pozadí,
a uložit si je pro opakované použití.
Těsně před spuštěním vypalování
vašich videoklipů na DVD nebo Blu-ray disk následuje ještě jedna nabídka
nastavení. Zde si můžete především
vybrat, jestli chcete skutečně rovnou
vypálit film na prázdné médium, nebo
jen vytvořit obraz disku ve standardním formátu ISO. Druhá z možností
je vhodná především v případě, že váš
počítač nemá vypalovací mechaniku.
V programu Apeaksoft DVD Creator si
tedy můžete vytvořit ISO obrazy disků
a ty pak příležitostně vypálit na jiném
DVD a Blu-ray přehrávače se sice už moc
neprodávají, ale hodně lidí je ještě doma
má a rádi si na nich budou přehrávat disky s vlastními videi.

Práce s programem Apeaksoft DVD Creator není vůbec složitá – stačí si jen zvolit
typ disku, jaký budete vytvářet, vybrat
použitá videa, případně vytvořit s pomocí
šablony menu disku a pak jej přímo v aplikaci i vypálit. K dispozici jsou ale i pokročilejší nastavení.

Při vytváření obsahu optických disků
podporuje DVD Creator všechny běžné
formáty videa – včetně souborů stažených
z YouTube a samozřejmě videozáběrů ze
smartphonů nebo akčních kamer. Můžete
si zvolit i zvukovou stopu a titulky, stejně
jako výstupní rozlišení.

počítači, který je vybavený DVD nebo
Blu-ray vypalovací mechanikou.
Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 700 korun. Registrace do
konce července 2022, detaily najdete
v popisu na Chip DVD a On-line DVD.
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7–11
a macOS.

Malware Terminator

Odstranění doplňků
Instalace panelů a doplňků pro browsery jsou často přidávány k instalaci
freewaru z komerčních důvodů, protože mnohdy jsou pro výrobce malých
programů hlavním zdrojem příjmů.
Některé doplňky jsou
přínosné, protože nabízejí
rychlý přístup ke službám
(jako je třeba překladač od
Seznamu nebo modul na
Pokud neopatrně nainstalujete leckterý bezplatný program z internetu, můžete
nedobrovolně získat i nevyžádaný nástroj. S Terminatorem se ho snadno zbavíte.
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blokování reklamních systémů), ale většina je obtěžujících, a některé dokonce
obsahují nepříjemný sledovací spyware
či provádí nevyžádané přesměrování
domovské stránky prohlížeče na cizí
stránku. Malware Terminator spolehlivě odstraní
veškeré viditelné i skryté
toolbary a nabídky v prohlížečích Mozilla Firefox,
Internet Explorer a Google
Chrome. Zbavíte se tak
všech nepříjemných vyhledávacích polí a tlačítek.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze
programu v ceně 500

Po prvním spuštění Malware Terminator
spolehlivě detekuje toolbary ve všech nainstalovaných browserech. Pokud v systému máte toolbar, který nebyl programem
detekován, můžete poslat report přímo
k výrobci.

korun. Registrace do konce července
2022, detaily najdete v popisu na Chip
DVD a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ.
Určeno pro Windows 7–11.
07 > 2022 > CHIP
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Ashampoo UnInstaller 10

Dokonalá odinstalace
Hlavním úkolem aplikace Ashampoo
UnInstaller je sledovat instalace nových programů, zaznamenávat všechny provedené změny na disku počítače
a v registru Windows, a pak v případě
potřeby zbytečné programy zase odstranit a vrátit počítač do původního
stavu. To samé přitom Ashampoo
UnInstaller umí provést také s progra-

my, které jsou již v počítači instalovány – dokonce včetně součástí výbavy
systému Windows, kterých byste se
nejraději zbavili. Ashampoo UnInstaller
toho zvládne ještě mnohem víc. S očistou počítače od zbytečností můžete
pokračovat odstraněním nepotřebných
doplňků, historie a dočasných dat internetových prohlížečů, vyhledáním
a smazáním nepotřebných souborů na
pevném disku a vyčištěním registru
Windows od poškozených a zbytečných záznamů. Nepotřebná data umí
Ashampoo UnInstaller spolehlivě zlikvidovat jejich několikanásobným přepsáním. Více se dozvíte na S 130.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 700 korun.
Registrace do konce července 2022,
detaily najdete v popisu na Chip DVD
a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno
pro Windows 7–11.
Co by byl úklid počítače bez odstranění
nepoužívaných programů? Ale co když
nejdou odinstalovat standardní cestou?
Pomůže vám odinstalační specialista.

Svoji hlavní úlohu – kompletní odinstalování nepotřebných programů – plní
Ashampoo UnInstaller díky detailnímu
monitorování instalačního procesu nových
programů. V hlavním okně aplikace použijte funkci „Instalovat“, zvolte příslušný
instalační balíček.

Pokud vám vadí, kolika aplikacemi a doplňky vybavil Microsoft svoje Windows,
pomůže vám UnInstaller s odstraněním
všech zbytečností. V nabídce „Aplikace“
Windows zjistíte, že aplikací integrovaných do Windows je několik desítek.

Zahrajem si na vojáky

Zábavná strategie
Jste dobrý stratég a umíte plánovat?
Vyzkoušejte si své schopnosti v zábavné akčně-logické hře Zahrajem si na
vojáky, kde se postavíte do role velitele
obránců. Před každou bitvou vyberte
své nejvěrnější a nejschopnější bojovníky a pečlivě je rozmístěte po bojišti.
Vybudujte neprostupný obranný val
dříve, než se objeví první vlna nepřátel.
Intenzita jednotlivých útoků se stále

stupňuje. Protivník na vás bude útočit
z mnoha směrů. Vždy na vás vyrukuje
s jinou technikou. Musíte proto plánovat a předvídat jeho další kroky. Dokážete zastavit nekončící přívaly stále
nových a nových nepřátel? Projděte
dvě odlišné kampaně a rozprašte útočníky na padrť! Je na vás zvolit správné
složení bojové jednotky a odrazit každé
útočné komando. Musíte uhlídat všechny kouty svých zákopů, léčit své zraněné vojáky a vylepšovat vyzbroj. Můžete
zlepšit dostřel, navýšit efektivitu palebných zbraní a odolnost pancířů svých
obrněnců. Za zničené jednotky svého
protivníka získáváte peníze na pořízení
nového vojenského arzenálu.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 169 korun. Registrace do konce července
2022, detaily najdete v popisu na Chip
DVD a On-line DVD. Jazyk ČJ. Určeno
pro Windows XP–11.
Troufnete si v roli velitele bránit svou
základnu a území? S chytrou taktikou
a odhodláním vyzrajete na celou armádu protivníka i s jeho převahou.

CHIP < 2022 < 07

V této zábavné strategii je váš bojový oddíl
zpočátku pouze jednočlenný, což se ovšem
s počtem zlikvidovaných protivníků začne
měnit. Postupem doby se počet nepřátel
a jejich agresivita začnou stupňovat a hra
velice brzy získá docela rychlý spád.

Vaši vojáci také nejsou nesmrtelní a technika není nezničitelná, takže každý zásah
a hozený granát oslabuje jejich životy
a bojeschopnost. Pokud ovšem dojde
k poškození, je možné použít části nashromážděných prostředků k uzdravení nebo
opravě.
<
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PC Trek Product Key Recovery Tool

Obnova licenčních klíčů
Produktové klíče jsou jedním ze způsobů, jakým vývojáři softwaru chrání
své produkty před pirátstvím. Bohužel
je lze snadno ztratit, což může být
skutečný problém, pokud
potřebujete znovu nainstalovat systém Windows
nebo licencovaný software.
V takovém případě je tu
Pokud potřebujete přenést
placené programy na jiný
počítač, budete potřebovat
jejich licenční klíče. Můžete
využít nástroj na jejich obnovu jedním kliknutím.

nástroj Product Key Recovery Tool, který vám pomůže při nalezení a obnovy
většiny klíčů nainstalovaných programů a her v počítači. Díky pokročilému
hloubkovému skenování
registru může obnovit
i klíče, které jiné podobné
produkty obnovit nedokážou. Počet klíčů, které
program dokáže obnovit,
je více než několik tisíc,
včetně Microsoft Windows & Office, Nero, WinZip, VMware Workstation,
CyberLink a více než 1 500
dalších programů a her.

Nástroj Product Key Recovery Tool vyhledá
všechny licenční klíče obsažené v nainstalovaném počítači a uloží je do textového
souboru.

Licence pro Chip: Půlroční plná verze
programu v ceně 400 korun. Registrace do konce července 2022, detaily
najdete v popisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro
Windows XP–11.

Zaregistrujte si plné verze z nabídky Chipu
Wise Care 365 Pro 6

Ashampoo Music Studio

Zrychlení počítače

Nahrávání a úpravy MP3

Wise Care 365 je výkonný správce
počítačů, který umožní odstranit nepotřebné datové pozůstatky, vyčistit disk
a registr a zvýšit výkon a zabezpečení
počítače.

Music Studio nabízí kompletní řešení
pro audiosoubory. Nahraje, sestříhá,
uspořádá a zkonvertuje celou vaši
hudební sbírku včetně doprovodných
informací.

Ashampoo Photo Recovery

Franzis HDR projects 6

Obnova fotografií

Dokonalé fotografie

Smazali jste nechtěně fotky v počítači
nebo máte problémy se čtením paměťové karty z fotoaparátu? Vyzkoušejte
obnovovací funkce aplikace Photo Recovery.

Praktický fotoeditor s HDR optimalizací nabízí pro úpravy fotografií sady
filtrů, efektů a šablon a umožňuje
i ruční doladění přednastavených
parametrů.

Digiarty VideoProc Vlogger

Výkonný videoeditor
Videoeditor VideoProc Vlogger pracuje
se všemi běžnými formáty videa. Kromě toho umí pořizovat záznam z mikrofonu a použít jej jako namluvený komentář. Pro úpravy videa
je připravena dlouhá řada
nástrojů na střih a úpravy,
doladění obrazu, vkládání
animovaných efektů nebo
Nemáte-li mnoho zkušeností s pokročilými videoeditory, mohl by vám vyhovovat
program s přehledným ovládáním, ale zároveň i velmi
bohatou výbavou.
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přechodových efektů mezi záběry. Detailně lze upravovat i zvukovou stopu
vznikajícího filmu, a ještě jej proložit
statickými snímky. V nabídce programu
VideoProc Vlogger nechybějí ani pokročilé funkce,
jako je práce s průhledností, doplnění pohybu
kamery, klíčování pozadí,
zrychlování a zpomalování
záběrů nebo vkládání titulků. Prostředí programu
VideoProc Vlogger vychází
ze standardu videoeditorů
s časovou osou a náhledem videa.

VideoProc Vlogger je luxusní videoeditor
s rozsáhlými pokročilými funkcemi na
úpravu záběrů z mobilů, akčních kamer
nebo dronů a vytváření vlastních klipů
a pořadů pro sociální sítě nebo třeba
videoblog. Podporuje rozlišení až do 4K
a snímkovou frekvenci až 120 fps.

Licence pro Chip: Časově neomezená
freewarová verze programu. Bez registrace, detaily najdete v popisu na Chip
DVD a On-line DVD. Jazyk AJ. Určeno
pro Windows 7–11, 64 bit.
07 > 2022 > CHIP
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Digitální Chip - dvě možnosti nákupu
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.

www.chip.cz/digi

Druhým způsobem je možnost koupit časopis přímo v mobilní 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 internetová verze fyzického disku Chip DVD. Po přihlášení pomocí uživatelského účtu můžete procházet
obsah a stahovat programy jako na DVD.

www.chip.cz/dvd

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 předplatného 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 nákupu časopisu na e-mail registrovaný u Alzy automatickou zprávu obsahující DVD kód, který odemkne přístup k On-line DVD.
TIP Informace a řešení problémů s On-line DVD: onlinedvd@chip.cz.

EaseUS Todo Backup Home 13.5

Ochrana dat i systému
Aplikace Todo Backup vám samozřejmě pomůže s pravidelným zálohováním důležitých souborů podle
nastaveného časového plánu, včetně

Zálohovat celé disky včetně operačního
systému, všech aplikací i dat může být
naprosto snadné – stačí jen použít nástroj, který to vše udělá za vás.
CHIP < 2022 < 07

inkrementálních či rozdílových záloh,
ovšem to samé zvládnou i bezplatně
použitelné zálohovací aplikace. Todo
Backup ale nabízí mnohem víc. Předně
dokáže vytvořit identickou kopii (klon)
celého pevného disku či vybraného diskového oddílu. To se hodí třeba v případě, kdy dojde k havárii pevného disku
a vy potřebujete co nejdříve obnovit
obsah počítače do původního, zcela
provozuschopného stavu. Klon disku
přitom samozřejmě může obsahovat
instalaci operačního systému, aplikací
i ovladačů hardwaru. Další zajímavostí
programu je funkce na přenos celého
operačního systému a dalšího obsahu
počítače do nového stroje. Tím vám
Todo Backup ušetří spoustu času, který
byste jinak strávili instalací a konfigurací nového počítače. Možnost
vytvoření záchranného disku s nástroji
na obnovu dat ze zálohy na nový disk
v případě havárie hardwaru vám Todo
nabídne ihned po prvním spuštění.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 600 korun.
Registrace do konce července 2022,

Aplikace Todo Backup automaticky doporučí složky k zálohování, nabídne kompresi a šifrování zálohovaných dat, filtrování
souborů podle jejich formátu, inkrementální či rozdílové zálohy a samozřejmě
i časový plán zálohování.

Funkce na klonování celých disků a diskových oddílů vám pomůže s rychlým zprovozněním počítače s rozbitým diskem. Dále se hodí pro urychlení instalace nového
disku do vašeho počítače nebo zrychlení
konfigurace nového počítače.

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