
To nejlepší z Chip DVD 
a On-line DVD
Nástroje na obnovu dat jsou velmi žádané. 
Aiseesoft Data Recovery může zachránit 
vaše data i v situacích, kdy došlo k pře-
formátování paměťové karty nebo havárii 
disku (S134). Letní dovolené můžete prožít 
s nadhledem i díky opakování angličtiny 

na mobilu s lekcemi Landigo. Na pomoc 
plechové kavalerii se můžete vydat v trak-
toru nebo kombajnu ve Farming Simula-
toru (S128). Platinum edice obsahuje roz-
sáhlý vozový park, nové plodiny a železnici 
pro převoz úrody.  martin.kucera@chip.cz S

PLNÉ VERZE
Farming Simulator 17  S128
Aiseesoft Data Recovery  S134
IObit Malware Fighter 8 Pro
Landigo Premium angličtina
Hotkey 1.2.8
ACDSee Photo Studio 2021
Todo PCTrans 11 Pro
NEAT Projects Standard
novaPDF 11 Lite
FoneLab Android Recovery
AVG Internet Security
WinOptimizer 17
Backup4all Lite 9
Soundstage
Easy PDF
Tagman

TESTY A PRAXE
Audacity 3
Freeware  S56
Vidiot 
TV-Browser
AndreaMosaic
GonVisor 
Light Alloy
WinSetView
WindowTop
Notebook  S42, 106
Crucial System Scanner
CrystalDiskMark
HWMonitor
MX Linux
PCMark 
Partition Wizard Free Edition
Rufus Portable
SD Formatter
SiSoft Sandra Lite 2021
balenaEtcher
Winpluslinux  S114
Hyper-V Switch
Media Creation Tool
Xming
Windows 11  S18
Disk2vhd
Driver Booster Free
Duplicati
GeekUninstaller
LicenseCrawler
MailStore Home
Media Creation Tool
Simple Firefox Backup
Krátké testy  S86
Steinberg Media WaveLab Cast  
ACDSee PhotoStudio 2021 
Ashampoo BackUp Pro 15 
Abelssoft File Organizer 2021

SOFTWARE
coconut Battery
gBurner
Phorg
Uniclip
Younity
Z-cron
Zapya pro PC
Zoolz
Slunečnice.cz
DarGUI
dpScreenOCR
Fast Video Converter
Elgato Wave Link
Pingnoo
TagComplete
ImageFinder
HideSettingsPages
AXMA Story Maker
ZRobocopy
ZLogMonitor
JosePlayer

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 08/2021

Landigo Premium angličtina

Angličtina na 3 měsíce
Ve webové aplikaci Landigo si můžete vybrat úroveň 
své znalosti angličtiny a pak se pustit do výuky slo-
víček nebo celých frází a složitější gramatické proble-
matiky. K dispozici je přes 28 tisíc otázek ve cvičeních 
pro různé úrovně. V době dovolených se nabízí vy-
zkoušet kurz „pro přežití“, ve kterém se můžete naučit 
nebo si procvičit základy jazyka pro běžné životní si-
tuace. Lekce obsahují přes 4 500 kvizových otázek, ve 
kterých se používají pouze praktická a často používa-
ná slovíčka. Fráze pro cestování se vyhýbají zbytečně 
složité gramatice. Určeno pro internetové prohlížeče 
na počítači i mobilu. 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 12. 7. 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 srpna 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.

měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Odešlete jakýkoliv 
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Farming Simulator 17 Platinum

Nastartujte traktory a kombajny
Farming Simulator přináší svět moder-
ního farmaření, ve kterém si vyzkou-
šíte vše od pěstování plodin přes chov 
zvířat až po prodej vaší produkce. Hra 
vám poskytne hned tři různé otevřené 
světy, kde se můžete věnovat pěsto-

vání zemědělských plodin nebo třeba 
dřevorubectví. Farmaření ale není jen 
pohodové jezdění po poli s traktorem 
nebo kombajnem. Farming Simulator 
počítá například i s nutností nákupu 
potřebné techniky, osiva, hnojiv nebo 
nafty – samozřejmě za peníze, které si 
vyděláte prodejem vaší produkce. Více 
se dozvíte na S128.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze hry v ceně 500 korun. Re-
gistrace do konce srpna 2021, detaily 
najdete v popisu na Chip DVD a On-
-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro 
Windows 7 a vyšší.

IObit Malware Fighter 8 Pro

Komplexní zabezpečení
Bezpečnostní nástroj IObit Malware 
Fighter obsahuje patentovanou tech-
nologii Bitdefender, která je připrave-

na na ochranu vašeho počítače před 
spywarem, červy, trojskými koňmi 
a další nebezpečnou havětí. Za účelem 
kompletní ochrany vašeho počítače 
je program vybavený hned několika 
bezpečnostními moduly na kontrolu 
dat, proudících do vašeho počítače 
z internetu, nebo hlídání podezřelého 
chování spuštěných programů. Pro 
včasné odhalení nových typů škodlivé-
ho softwaru používá Malware Fighter 
nejen pravidelné aktualizace databáze 
a kontroly souborů, ale rovněž i tech-
nologii cloudu. Díky anonymnímu sdí-
lení podezřelých dat mezi všemi uživa-
teli programu proběhne identifikace 

a zastavení šíření nového typu nákazy 
velmi rychle. Šikovnou funkcí je také 
trezor na data, kde můžete v šifrované 
podobě ukládat důležité soubory.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 800 korun. Registrace do 
konce srpna 2021, detaily najdete v po-
pisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 
ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Hlavním lákadlem hry Farming Simulator 
je rozsáhlá nabídka věrně zpracované 
zemědělské techniky. Na pole můžete 
vyjet s traktorem Zetor nebo s kombajny 
Case IH či New Holland, se kterými se 
běžně potkáte na našich lánech. S vyšší 
úrovní obtížnosti se zvyšuje realističnost 
farmaření a přidávají se nepříznivé vlivy. 
V každém případě se ale máte co otáčet, 
aby vaše hospodářství vzkvétalo.

V základním nastavení IObit Malware 
Fighter jsou již aktivovány všechny bez-
pečnostní moduly. Program také chrání 
internetový prohlížeč před podvodným 
přesměrováním webových stránek a dal-
šími útoky, ale pro kompletní ochranu je 
třeba instalovat doplněk, dostupný pro 
Chrome, Firefox a Edge. 

Žně vrcholí a ple-
chová kavalerie se 
nezastaví. Chcete si 
zkusit, jak vést 
vlastní farmu se 
všemi radostmi 
i strastmi s vrtoši-
vým počasím?

Máte rádi své soukromí při práci s počíta-
čem a ceníte si svých dat? Pak tedy neza-
nedbávejte ochranu svého počítače před 
škodlivinami z internetu.

Registrace licence
Licenci plné verze Farming Simulator 17 Platinum zís-
káte pomocí promokódu, který najdete vytištěný na S3 
v tomto Chipu. Nejpozději do konce srpna jděte na  
www.chip.cz/farming, kde registrací promokódu  
získáte licenci. Majitelé digitálního Chipu získají promo- 
kód odesláním své e-mailové adresy prostřednictvím 
formuláře v digitálním časopisu na  S55.
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Aiseesoft Data Recovery

Záchrana dat
S plnou verzí programu Aiseesoft Da-
ta Recovery se můžete pokusit nejen 
o obnovu smazaných souborů, které 
byly zároveň odstraněny i z koše, ale 
také o získání dat z přeformátovaných 
pevných disků nebo z disků, k jejichž 
obsahu se Windows z nějakého dů-
vodu nedokážou dostat. Funkce pro 
záchranu smazaných dat spolupracují 
samozřejmě i s USB flash disky či s pa-

měťovými kartami, na kterých se třeba 
před zformátováním nacházely foto-
grafie, o které jste nechtěli přijít. V na-
stavení programu si můžete určit, jaká 
data budou vyhledávána (fotky, videa, 
dokumenty, e-maily atd.) a k dispozici je 
rychlejší režim prohledávání disku, ne-
bo důkladnější postup skenování, který 
však zabere více času. Nespoléhejte ov-
šem na to, že by byl program Aiseesoft 
Data Recovery všemocný – vždy záleží 
především na tom, zdali již nebyly sma-
zané soubory přepsány novými daty. 
Při obnově souborů pamatujte na to, že 
byste je neměli ukládat na stejný disk, 
ze kterého se snažíte zachránit i další 
data. Více se dozvíte na S134.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 1 000 korun. Registrace 
do konce srpna 2021, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 
a vyšší a pro macOS.

Franzis NEAT Projects Standard

Nerušené záběry
S programem NEAT Projects je mož-
né ze snímků automaticky odstraňo-
vat osoby, které nám při fotografo-
vání překážely v záběru. Asi to znáte 
– snažíte se vyfotit nějakou památku, 
výhled do krajiny nebo jiný objekt 
hodný turistického zájmu, ale neustá-
le proudící dav lidí vám nedá šanci na 
volný výhled skrze objektiv fotoapa-

rátu. Výsledkem je série snímků, na 
které jsou v různém stadiu pohybu 
cizí lidé, které jste určitě fotit nechtě-
li. Hlavním úkolem programu NEAT 
Projects Standard je právě vyčištění 
pořízených snímků od cizích lidí nebo 
dalších pohybujících se objektů, jako 
jsou třeba auta, které na snímcích 
nechcete mít. Ke své práci potřebuje 
NEAT Projects Standard právě celou 
sérii záběrů z jednoho místa, ze které 
vytvoří jeden čistý snímek bez nežá- 
doucího obsahu. S jednou fotkou 
program pracovat neumí – jednoduše 
proto, že nemá výsledný záběr z čeho 
automaticky složit. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 800 ko-
run. Registrace do konce srpna 2021, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7 a vyšší a pro macOS.

Tlačítkem Deep Scan v okně programu 
Aiseesoft Data Recovery s přehledem 
výsledků kontroly disku spustíte důklad-
nější postup skenování dat, který může 
u velkých disků trvat i několik desítek mi-
nut. Výsledky také můžete filtrovat podle 
různých kritérií.

Abyste mohli použít automatické funkce 
programu NEAT Projects Standard na 
odstranění lidí pohybujících se v záběru, 
potřebujete celou sérii fotek pořízených 
z jednoho místa. Program pak z jednotli-
vých částí složí výsledný snímek bez nežá-
doucího obsahu.

V okně s výsledkem vyhledávání soubo-
rů k obnově najdete ještě další užitečné 
funkce. Jde především o Preview, tedy ná-
hled souborů, které je možné obnovit. Tato 
funkce má samozřejmě své opodstatnění 
zejména u fotografií a textových souborů.

Výsledek automatického zpracování fotek 
v programu NEAT Projects Standard závisí 
především na počtu použitých snímků a na 
tom, aby existovaly záběry, na kterých se 
najde volný výhled na všechny části fot-
ky. Díky tomu je možné nechtěný obsah 
vymazat. Pokud nebudete spokojeni s au-
tomatickým zpracováním, můžete použít 
funkce na manuální dočištění snímků.

Vážíte dalekou cestu, abyste si prohlédli 
a nafotili nějakou pamětihodnost, ale 
stejný plán má i spousta dalších lidí. Tak 
je z fotek jednoduše smažte.

Smazali jste si důležitý dokument, e-mail 
nebo celou sadu fotek z dovolené? Aisee-
soft Data Recovery se pokusí vaši chybu 
napravit a data obnovit.
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Softland novaPDF 11 Lite

PDF tiskárna
Plná verze programu novaPDF fun-
guje jako virtuální tiskárna, která 
z obsahu aplikací (textové dokumenty, 
tabulky, prezentace, webové stránky, 
fotky atd.) vytváří stan-
dardní PDF dokumenty. 
Do aplikací Microsoft 
Office přidává novaPDF 
na pás karet vlastní kartu 

s funkcemi na vytváření PDF souborů, 
které umožňují podrobnější nastavení, 
než standardní nástroje na export do 
PDF, vestavěné v Office aplikacích. 

Podrobnější možnosti 
nastavení výstupu z nova-
PDF poskytují uživatelské 
profily, kterých si můžete 
vytvořit libovolné množ-
ství pro různé příležitosti. 
Samotný export obsahu 
do PDF dokumentů pak 
probíhá úplně stejně, jako 
kdybyste jej odesílali na 
tiskárnu připojenou k po-
čítači.

Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 800 korun. 
Registrace do konce srpna 2021, detaily 
v popisu u instalace programu. Jazyk 
AJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Audacity 3

Zvukový editor
Audioeditor Audacity použijte v případě, 
že potřebujete nahrát zvukový záznam 
nebo třeba jen ostřihnout konce skla-
deb. Jeho největší síla se však ukáže 
hlavně v případech, kdy po-
třebujete mixovat několik 
zvukových stop do výsled-
né skladby. Program může-
te použít i jako převodník 
z jednoho do druhého au-

dioformátu nebo když potřebujete opra-
vit zvukový záznam. Program pracuje 
s WAV, AIFF, Ogg Vorbis, MP2 a MP3 a po 
instalaci knihovny FFmpeg je možné im-

port i export dále rozšířit 
o další formáty. Audacity si 
své pracovní projekty uklá-
dá ve vlastním formátu, 
přičemž prováděné úpravy 
se nedotknou původních 
dat. Pro další rozsáhlejší 
úpravy používá sadu před- 
instalovaných plug-inů, 
které obsahují jak editační 
nástroje a filtry, tak i různé 
efekty.

Licence pro Chip: Open-source verze 
programu pro bezplatné použití. Bez re-
gistrace. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Win-
dows 7 a vyšší, pro Linux a pro macOS.

Program novaPDF se instaluje jako nová 
tiskárna a podobným způsobem se i pou-
žívá. V hlavním okně programu jsou funk-
ce na vytváření profilů nastavení a globál-
ní předvolby pro generování PDF souborů.

Audioeditor Audacity pro záznam a edi-
taci zvukových stop je nepsaným stan-
dardem mezi bezplatně použitelnými 
výkonnými editory pro záznam a úpravu 
zvuku. Díky českému prostředí je vhodný 
i pro začátečníky.

Jen těžko byste hledali lep-
ší možnost, jak sdílet doku-
menty mezi různými zaří-
zeními a operačními systé-
my, než jejich převod do 
formátu PDF.

Pokud hledáte audioeditor, 
kde začátečníci zvládnou 
úpravu hudby a profesioná-
lové zmixovat celé skladby, 
zkuste bezplatný Audacity.

Hotkey 1.2.8

Klávesové zkratky
Chcete s počítačem pracovat rychle 
a efektivně? Pak jistě uvítáte možnost 
nastavit si pomocí nástroje Hotkey sa-
du vlastních klávesových zkratek pro 
ovládání aplikací.

WinOptimizer 17

Výkon – stabilita –  
soukromí
Ashampoo WinOptimizer patří jednoznač-
ně k nejlepším nástrojům na vyčištění 
a optimalizaci počítačů s Windows.  
Většinu úkolů navíc zvládne automaticky.

FoneLab Android Recovery

Obnovte data  
na Androidu
Aplikace FoneLab Android Data Recovery 
prohledá úložiště androidového smartpho-
nu a obnoví smazaná data, která jste si 
nestihli či zapomněli uložit.

Soundstage

Rozšířené stereo
Ashampoo Soundstage je efektový 
procesor a ekvalizér, který dokáže 
měnit prostorový zvuk ve sluchátkách 
nebo reproduktorech připojených 
k počítači.

WinOptimizer 17

Výkon – stabilita – 

Ashampoo WinOptimizer patří jednoznač

Většinu úkolů navíc zvládne automaticky.

Aplikace FoneLab Android Data Recovery 

Zaregistrujte si plné verze z nabídky Chipu
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ACDSee Photo Studio Ultimate 2021

Vybavené fotostudio  
na půl roku
Program ACDSee Photo Studio má dlouhou historii  
a tradičně nabízí všechny podstatné funkce pro práci  
s digitálními fotogra±emi v počítači.

V programu ACDSee Photo Studio jsou 
k dispozici nástroje na správu fotoalb 
pořízených snímků, úpravy fotografií 
i jejich prezentaci – v počítači nebo i on-
-line, na Facebook, Flickr nebo vlastní 
fotoserver provozovaný ACDSee. Roz-
sáhlé možnosti ukazuje ACDSee Photo 
Studio již během importu snímků, kdy 
nechybí široká podpora různých formá-
tů RAW dat z fotoaparátů všech hlav-
ních výrobců. Při organizaci snímků 
pak hodně pomohou i funkce na práci 
s metadaty, která lze využít pro třídění 
i vyhledávání fotek. Ve své nejnovější 

verzi přidává ACDSee Photo Studio na-
příklad nový nástroj na detailní úpravy 
výběrů nebo nástroje na přehlednější 
a přesnější volby barev a barevných tó-
nů. Vylepšeny byly funkce na dávkové 
úpravy, změnu velikosti a přejmeno-
vání snímků, stejně jako funkce vyhle-
dávání v knihovně, ořezávání snímků 
nebo vkládání vodoznaku. Novinkou 
je také podpora formátu RAW, používa-
ného akčními kamerami GoPro. Verze 
Ultimate je nejvyšší verzí produktové 
řady, takže máte celý půl rok na zkouše-
ní všech funkcí špičkového programu.

ACDSee Photo Studio vás provede 
všemi postupnými kroky zpracování 
digitálních fotografií v počítači. Na 
počátku je stažení snímků z paměťové 
karty fotoaparátu (nebo z úložiště 
smartphonu), během kterého vám po-
může i podpora různých typů RAW dat 
od hlavních výrobců fotoaparátů. Ná-
sledujícím krokem  je roztřídění foto-
grafií do virtuálních alb a jejich pečlivé 
popsání pomocí štítků či hodnocení. 
Dále můžete doladit expozici snímků 
nebo také provádět jejich pokročilé 
úpravy. ACDSee Photo Studio vám 

k tomu nabídne pokročilé nástroje 
a funkce, pracující buďto v automatic-
kém režimu, nebo umožňující detailní 
uživatelské nastavení. Vždy přitom bu-
dete mít k dispozici náhled výsledné 
podoby fotografie i automaticky vy-
tvořenou zálohu původního snímku. 

Posledním krokem při zpracování 
fotek, pořízených na dovolené či při 
jiné příležitosti, může být sestavení 
poutavé prezentace, kterou přehrajete 
přátelům, vytvoření zajímavé koláže 
nebo jiného atraktivního výstupu. 
Nechybí samozřejmě ani propojení se 
sociálními sítěmi, kam můžete nahrát 
celé série upravených snímků.
Licence pro Chip: ACDSee Photo Studio 
Ultimate 2021 z Chipu můžete po regis-
traci a aktivaci používat bez funkčních 
omezení po dobu 6 měsíců, včetně 
případných aktualizací. Registrace 
do konce srpna 2021, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro 64bitová Win-
dows 7 a vyšší. Časově neomezená li-
cence programu přijde na 2 000 korun. 
Program neobsahuje češtinu, nicméně 
ta je k dispozici u českého distributora 
za 198 korun. 

ACDSee Photo Studio poslouží fotogra-
fům, kteří chtějí mít své snímky přehled-
ně roztříděné a vybrané fotky ještě před 
vystavením nebo tiskem.

Aplikace ACDSee Photo Studio se vás při svém prvním spuštění 
zeptá, jaké složky s fotkami má prohledávat a kterou složku 
má zobrazovat jako výchozí. I když nebudete program používat 
k úpravám pořízených snímků, můžete jej využít jako prohlížeč, 
který o každé fotce zobrazí i detailní informace.

Kromě rozsáhlých možností úprav expozice, zkreslení objektivu, 
vyvážení bílé, barev nebo třeba ostrosti nabízí ACDSee Photo 
Studio také rozsáhlou paletu kreativních filtrů. Po jejich aplikaci 
můžete dále upravovat parametry a výsledek si uložit i jako před-
volbu pro opakované použití na dalších snímcích.

Ze svých fotek můžete v programu ACD-
See Photo Studio rychle vytvořit poutavou 
prezentaci, kterou bude možné přehrát 
v jakémkoli počítači i bez instalace této 
aplikace. Nechybí možnost výběru přecho-
dových efektů, vložení titulků nebo použití 
hudby na pozadí přehrávání fotek.
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Migrace dat a programů
Programu Todo PCTrans se specia-
lizuje na přenos uživatelských účtů, 
dat a instalovaných aplikací z jednoho 
počítače do druhého. Typickým scé-
nářem použití tak může být například 
instalace nového počítače s Windows 
10, do kterého chcete přenést obsah 
z vysloužilého stroje s Windows 7, či 

s ještě starší verzí operačního systému 
XP a Vista. Díky tomu máte možnost 
přenést a používat vaše starší oblíbené 
programy. Nutno ale vzít v potaz, že 
mnoho starších programů ve Windows 
10 už nemusí správně pracovat. Další 
možností použití Todo PCTrans může 
být usnadnění instalace více počítačů, 
ve kterých chcete mít stejnou či po-
dobnou výbavu. Použití programu je 
velmi snadné a vy se pouze rozhodne-
te o způsobu přenosu dat a následně, 
které data a nainstalovaný software 
chcete přenést. Vždy je přitom nutné 
instalovat Todo PCTrans do zdrojové-
ho i do cílového počítače. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 200 ko-
run. Registrace do konce srpna 2021, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows XP a vyšší.

Koupili jste si nový počítač, nebo plánu-
jete přejít na Windows 10? Jistě si budete 
chtít ušetřit práci s úvodní instalací a pře-
nosem dat.

Nejjednodušším způsobem použití aplikace 
Todo PCTrans pro přenos dat mezi počítači 
je instalace programu do obou strojů a jejich 
následné propojení přes LAN nebo Wi-Fi. 
Todo PCTrans najde v síti cílový počítač a po-
může vám do něj přenést vybraný obsah.

Další šikovnou funkcí aplikace Todo 
PCTrans je migrace aplikací instalovaných 
v počítači, typicky na systémovém disku 
C:, na jiný disk ve stejném počítači. Může 
se vám to hodit třeba u instalací her, které 
dnes běžně na systémovém disku počítače 
zabírají i několik desítek GB.

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. 

  AKCE   Čtenáři, kteří koupili Chip 08/21 na stánku, mohou využít zku-
šební DVD kód vytištěný na straně 3 a na www.chip.cz/dvd si aktivovat 
přístup k On-line DVD 08/21. Budu vyzvání k přihlášení k uživatelskému 
účtu na webu časopisu Chip, případně k registraci nového účtu.

C H I P   <   2 0 2 1   <   0 8  <   5 5  

O B S A H   <   C H I P  D V D

18_(0)_avizoDVD_the.indd   55 20.07.2021   15:43:55




