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To nejlepší  
z Chip DVD
AVG Internet Security prošel na jaře 

významnou změnou výbavy, funkcí a li-

cenční politiky. Jsme nadšeni, že nám 

výrobce zachoval přízeň a umožnil po-

kračovat v poskytování kvalitního za-

bezpečení pro naše čtenáře. Více se do-

zvíte na  S28. Pro podzimní zeštíhlení 

počítače doporučujeme Soft Organizer, 

který se specializuje na důkladné odin-

stalování programů a vyčistění systému. 

Nadšencům, kteří z filmových DVD bu-

dují videotéku, nabízíme DVD Ripper. 

Hravě si poradí s jakoukoliv protikopíro-

vací ochranou. martin.kucera@chip.cz martin.kucera@chip.cz S

PLNÉ VERZE
D  Game Fire 6 PRO   Game Fire 6 PRO  S134
D  Soft Organizer 8   Soft Organizer 8  S138
D  Software Updater 3 Pro Software Updater 3 Pro
D  Connectivity Fixer 2.5 PRO Connectivity Fixer 2.5 PRO
D  DVD Ripper 8 DVD Ripper 8
D  Music Studio 2020 Music Studio 2020
D  Photo Buzzer Photo Buzzer
D  Gclean Gclean
D  WebAnimator Go 3 WebAnimator Go 3
D  AVG Internet Security   AVG Internet Security  S28
D  Kaspersky IS for Android Kaspersky IS for Android
D  Backup4all Standard 7 Backup4all Standard 7
D  Registry Cleaner 10 Pro Registry Cleaner 10 Pro
D  PaperScan 3 Pro PaperScan 3 Pro
D  Recordify 2020 Recordify 2020

TESTY A PRAXE
D  Microsoft PowerToys Microsoft PowerToys
D Freeware  S56
ActivePresenter
Blender
CherryPlayer
Colorful Tabs
FileSeek
Free Download Manager
Lyrics Finder
Ventoy
D Krátké testy  S96
Corel VideoStudio Ultimate
MAGIX Photostory Deluxe
D Technik  S112
Sandboxie
VirtualBox 6.1
D Benchmark  S118
CPU-Z 1.93
Cinebench R20
HWiNFO
D Problémy s PC  S34
Poradce při aktivaci Office
AdwCleaner
CDBurnerXP
Driver Booster Free
Eicar Antivirus Testdatei
Hyper-V Switch
Media Creation Tool
Recuva
MS Support and Recovery
TeamViewer QuickSupport
TreeSize Free
D Tipy a triky  S126
CopyQ
Dual Monitor Tools
MemInfo
Microsoft PowerToys
Visual Studio Code
Seer
Tor Browser
XnResize
Zoom Cloud Meetings

SOFTWARE
Softwarové novinky
Direct Video Downloader 2
YouTube to MP3 Converter 4
MediaInfo 20
Mp3tag v3.02
Virtual CloneDrive 5.5
XMedia Recode 3.5
Slunečnice.cz
Paranoid File Shredder
CCleaner Browser
Color Cleaner
Topaz JPEG to RAW AI
SVG Splash
PicView

Položky označené D  jsou dostupné majite-
lům digitálního Chipu pořízeného přímo 
v mobilní aplikaci Chip CZ nebo v Alza Media. 
Zákazníci e-shopu www.chip.cz/digi mají 
přístup na »On-line DVD«. Více informací na  
s55 nahoře. Období registrací plných verzí 
z tohoto vydání je do konce října 2020.
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AVG Internet Security 2021

Komplexní  
zabezpečení
AVG Internet Security představuje komplexní ochranu 
počítače včetně zabezpečení browseru a platebních ope-
rací, prevence před hackerskými útoky, ochrany identity, 
zamezení zneužití webové kamery a možnosti šifrování 
citlivých dat. Více se dozvíte na  S28. Čtenáři Chipu 
mohou AVG využívat zdarma již devatenáctým rokem. 
Každý měsíc je k dispozici nová licence, která prodlouží 
provoz programu o další období. Termíny jsou voleny tak, 
aby bylo vždy dostatek času na zadání dalšího licenčního 
čísla z následujícího časopisu. Stačí poslat e-mail na adre-
su uváděnou pravidelně v časopisu na  S51 dole.

Kompletní DVD je dostupný i on-line.Kompletní DVD je dostupný i on-line. Více na straně 55. Více na straně 55.
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Chip DVD byl prověřen osmi antiviry. Podezřelé soubory do-

poručujeme skenovat pomocí www.virustotal.com. Nečitelný 

DVD vyměňujeme poštou na základě žádosti zaslané na  

reklamacedvd@chip.cz. Konkrétní informace o registracích 

a licenčních podmínkách najdete u instalace každé plné ver-

ze. Období registrací je zpravidla do konce října 2020.

Plná verze AVG Internet Security dlouhodobě přináší čtenářům 

Chipu komplexní zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý mě-

síc prodloužit novým licenčním klíčem. Odešlete jakýko-

liv e-mail na adresu chip2010avg2020@chip.cz, obra-

tem obdržíte licenci i potřebné informace. Zabezpečení 

AVG lze nainstalovat až na tři nekomerční počítače.

Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS  
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Game Fire 6 Professional

Nastavení výkonu PC
Úkolem aplikace Game Fire je zajistit, 
aby bylo co nejvíce výkonu procesoru 
a kapacity operační paměti k dispozici 
aktuálně spuštěné hře či jiné aplikaci 
náročné na systémové zdroje. Tyto 
dodatečné zdroje získá Game Fire za-

stavením nepotřebných procesů a slu-
žeb Windows, stejně jako omezením 
přístupu ostatních aplikací k systémo-
vým zdrojům. Výsledkem je plynulejší 
chod náročných programů s vyšší 
snímkovou frekvencí. Optimalizace 
výkonu počítače je zcela bezpečná 
i pro méně zkušené uživatele. Více se 
dozvíte na S134.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 450 korun. 
Registrace do konce října 2020, detaily 
v popisu u instalace programu. Jazyk 
AJ. Určeno pro 
Windows Vista 
a vyšší.

ChemTable Soft Organizer 8

Radikální odinstalace
Procesu odinstalování svých výtvorů 
programátoři často nevěnují patřič-
nou pozornost, takže po odstranění 
nepoužívaných aplikací zůstávají 

v registru Windows nepotřebné zá-
znamy a na pevném disku zbytečná 
data. Program Soft Organizer se stará 
o odstranění tohoto nepořádku – a to 
jak u již instalovaných aplikací, tak 
i při instalaci nových. U programů, 
které chcete odinstalovat, vyhledá 
Soft Organizer všechny související zá-
znamy v registru Windows a soubory 
na disku počítače a pečlivě je odstraní. 
Druhý způsob použití programu Soft 
Organizer představuje vytvoření zá-
znamu o instalaci nových aplikací, aby 
bylo později snadnější provést jejich 
důkladné odinstalování. Výrobce po-
skytl také plnou verzi Files Inspector 
s funkcemi pro analýzu a uvolnění 

obsahu pevných disků. Více se o fun-
gování programu dozvíte na S138.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 600 korun. 
Registrace do konce října 2020, detaily 
v popisu u instalace programu. Jazyk 
AJ. Určeno pro Windows Vista a vyšší.

Jestliže se nechcete nijak zvlášť zabývat 
konkrétními nastaveními, použijte tla-
čítko »Turn on Game Mode« v hlavním 
okně aplikace Game Fire.

U programů k odinstalaci vyhledá Soft 
Organizer všechny související záznamy 
v registru i soubory na disku počítače. 
Po samotné odinstalaci ještě důkladně 
vyčistí počítač od pozůstatků. Při insta-
laci nových programů monitoruje změny 
v systému.

Komu by se ne-
hodila trocha 
výkonu navíc, 
obzvlášť při hra-
ní náročných po-
čítačových her 
nebo při práci 
s nenasytnými 
programy?

Instalujete často různé programy a ne-
chcete, aby po jejich odstranění zůsta-
ly v počítači různé zbytky? Pak je pro-
gram Soft Organizer přesně pro vás.

PPPPP
PPPPP
PPPPP
PPPPP

Registrace licence
K používání aplikace Game Fire budete potřebovat 
licenci. Tu získáte pomocí promokódu, který najdete 

vytištěný na straně 3 v tomto Chipu. Nejpozději do kon-

ce října 2020 jděte na www.chip.cz/gamefire a do při-

pravených políček vyplňte uvedený promokód a e-mail. 

Na zadanou adresu během chvíle dorazí zpráva s licencí. 

Majitelé digitálního Chipu najdou svůj promokód 
v e-mailu, který jim (na základě žádosti prostřednictvím 

formuláře v digitálním časopisu na straně 55) dorazí 

s odkazy na stažení programů.
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IObit Software Updater 3 Pro

Aktualizace aplikací
Software Updater vám usnadní pravi-
delnou kontrolu dostupnosti a insta-
laci nejnovějších verzí používaných 
aplikací na počítači. 

Aktualizace programů nejsou důle-
žité jen kvůli novým funkcím a opra-
vám chyb, ale často také přinášejí 
záplaty bezpečnostních mezer. Pravi-
delná kontrola dostupnosti nových 

verzí používaných programů se vám 
tedy vyplatí hned dvakrát. Bylo by ale 
zdlouhavé procházet webové stránky 
tvůrců jednotlivých aplikací, které 
často neumí dostupnost svých nových 
verzí kontrolovat samy. Pomůže vám 
aplikace IObit Software Updater, která 
provádí kontrolu dostupnosti aktu-
alizací instalovaného softwaru auto-
maticky a upozorní vás na nové verze 
ke stažení. Následně IObit Software 
Updater stáhne nejnovější instalační 
balíčky a rovnou také, zcela bez vašeho 
zásahu, provede instalaci nových verzí 
softwaru. Šikovné je, že vám IObit 
Software Updater zároveň pomůže 
i s instalací zdarma dostupných apli-
kací pro různé účely.
Licence pro Chip:Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 300 korun. Registrace do 
konce října 2020, detaily v popisu u in-
stalace programu. Jazyk ČJ, AJ. Určeno 
pro Windows 7 a vyšší.

WinX DVD Ripper 8 Platinum

Zachraňte �lmy
Program DVD Ripper Platinum 8 
převádí filmy z DVD do desítek růz-
ných výstupních formátů včetně 
MP4 (H.264/HEVC). Nejnovější verze 
programu podporuje hardwarovou 
akceleraci, která využívá výkonu čipů 
z grafických karet. Díky tomu je až 50× 
rychlejší. Nejzajímavější je ale nabídka 
připravených předvoleb nastavení 
pro různé mobilní telefony a tablety, 

multimediální přehrávače nebo třeba 
herní konzole PlayStation. Připravená 
nastavení můžete dále upravovat a ex-
perimentovat s kvalitou, rozlišením 
nebo třeba poměrem stran výsledného 
filmu. Tituly z DVD se převádějí včet-
ně vybrané zvukové stopy a titulků. 
Titulky je možné zkopírovat do ex-
terního souboru nebo je zahrnout do 
samotného videa. Další nástroje pro-
gramu umožňují oříznout nepotřebné 
části filmu, jako například úvodní 
a závěrečné titulky nebo černé pruhy 
kolem širokoúhlého obrazu. DVD Rip- 
per umí pracovat s filmovými disky 
všech regionů a bez ohledu na ochra-
nu proti kopírování. Zkonvertovaný 
film žádnou ochranu ani regionální 
kód obsahovat nebude.
Licence pro Chip:Licence pro Chip: Časově neomezená pl-
ná verze programu v ceně 1 000 korun. 
Registrace do konce října 2020, detaily 
v popisu u instalace programu. Jazyk 
AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Úvodní nabídka »Můj software« obsa-
huje přehled programů instalovaných 
ve vašem počítači, společně s informací 
o instalované verzi a případně i dostup-
nosti aktualizace. IObit Software Upda-
ter takto rozpozná a případně aktualizu-
je stovky různých programů.

Program DVD Ripper analyzuje obsah 
filmového disku a nabídne seznam titulů 
pro konverzi, společně s jejich podrob-
ným popisem. Výběr správného titulu 
si navíc můžete ověřit v náhledu videa. 
Samozřejmě je k dispozici také volba po-
užité zvukové stopy a titulků.

Velmi užitečná funkce Software Updater 
vám pomůže s instalací bezplatně pou-
žitelných programů pro přehrávání mul-
timédií, zabezpečení počítače, surfování 
na internetu a mnoho dalších účelů – au-
tomaticky a bez nutnosti vašeho zásahu.

Kliknutím na tlačítko »Edit« vedle po-
pisu titulu otevřete okno s možnostmi 
úprav videa během konverze. S nástro-
jem »Trim« lze oříznout začátek a konec 
filmu a nástroj »Crop & Expand« slouží 
k oříznutí obrazu. Můžete se tedy snad-
no zbavit černých pruhů kolem videa.

Máte sbírku DVD, ale dosluhuje vám 
DVD přehrávač, nebo byste si rádi 
pouštěli svoje filmy v mobilu? Převeď-
te filmy do vhodného videoformátu.

Nebaví vás pravidelně kontrolovat 
a následně aktualizovat programy in-
stalované v počítači? Šikovná aplikace 
a následně aktualizovat programy in-
stalované v počítači? Šikovná aplikace 
a následně aktualizovat programy in-

vás této práce zbaví.
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Ashampoo Music Studio 2020

Hudební editor
Program Ashampoo Music Studio 2020 
je poměrně obsáhlá aplikace, která na-
bízí praktické nástroje pro komplexní 
práci s hudebními soubory. Základní 
nástroje jsou v hlavním okně programu 
rozděleny do osmi kategorií a zobrazíte 
je kliknutím na příslušné tlačítko. Pro-
gram vám tak např. pomůže s organiza-
cí hudební sbírky, se základní úpravou 

jednotlivých skladeb, s převodem for-
mátů, se synchronizací úrovně hlasitos-
ti nebo s vytvořením hudebního mixu 
z jednotlivých skladeb. Program umí 
také uložit hudbu z CD do počítače, vy-
palovat hudební CD, zaznamenat zvuk 
z různých zdrojů, např. mikrofonu, 
a vytvářet seznamy skladeb. A jakmile 
si vypálíte nějaké hudební CD/DVD, 
můžete si na něj vytvořit i pěkný obal, 
včetně možnosti stažení informací 
o hudebních skladbách z internetové 
hudební databáze. 

Komerční verze programu Music 
Studio 8 obsahuje výrazně vylepšený 
zvukový editor nebo pokročilejší funk-
ce pro mixování skladeb a vytváření 
playlistů.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 800 korun. 
Registrace do konce října 2020, detaily 
v popisu u instalace programu. Jazyk 
ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Kaspersky Internet Security for Android

Zabezpečení mobilu
Instalací aplikace Kaspersky Internet 
Security for Android získáte nejen an-
tivirovou ochranu vašeho smartpho-
nu, ale také řadu dalších užitečných 
funkcí. Patří mezi ně například za-
bezpečení webového prohlížeče před 
phishingovými stránkami nebo weby 
se škodlivým obsahem, prověřování 
odkazů z SMS zpráv nebo třeba bloko-
vání nežádoucích hovorů z vámi vy-

tvořeného seznamu telefonních čísel. 
Další bezpečnostní funkce aplikace 
Kaspersky Internet Security for An-
droid umožňují také zamykání aplika-
cí gestem nebo otiskem prstu. Kasper-
sky má i vlastní webovou službu My 
Kaspersky, která umožňuje vysledovat 
ztracený smartphone, uzamknout jej 
či smazat a na rozdíl od podobné služ-
by Googlu také pořídit a odeslat vám 
fotku nálezce nebo zloděje. Po úvodní 
aktivaci bezpečnostních funkcí bude 
aplikace Kaspersky Internet Security 
for Android pracovat samostatně na 
pozadí.

Pokud už účet My Kaspersky máte, 
určitě s ním aplikaci pro Android pro-
pojte. Stačí jen zadat e-mailovou adre-
su a příslušné heslo. 
Licence pro Chip: Roční plná verze 
programu v ceně 299 korun. Registrace 
do konce října 2020, detaily v popisu 
u programu. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro 
Android 4.2 a vyšší.

Program Music Studio nabízí v části 
»Upravit« základní nástroje pro editaci 
zvukových souborů, úpravu tagů, analý-
zu souborů a normalizaci úrovně hlasi-
tosti a najdete zde i funkci pro konverzi 
různých formátů hudebních souborů.

Šikovnou funkcí je možnost vykopíro-
vat audiosložku z videí, se kterou si do 
hudebního souboru můžete uložit třeba 
videoklip stažený z YouTube nebo zá-
znam koncertu na DVD. Pro její použití je 
potřeba doinstalovat připravenou sadu 
multimediálních kodeků.

Základním úkolem aplikace Kaspersky 
Internet Security for Android je kontrola 
smartphonu na výskyt malwaru. Rozší-
řená funkce na zamykání aplikací vám 
umožní určit aplikace, k jejichž spuštění 
bude nutné zadat kód, nakreslit gesto 
nebo použít otisk prstu.

Na rozdíl od Windows nemá Android 
vestavěnou ochranu před nebezpečný-
mi soubory nebo internetovými strán-
kami. Musíte si poradit sami.

Potřebujete si uspořádat svoji sbírku 
hudby, převést sbírku cédéček do MP3 
nebo si do auta vypálit oblíbenou mu-
ziku? Zkuste Music Studio.
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WebAnimator Go 3

Internetové animace
Webové stránky jsou plné animova-
ných prvků a bannerů s grafickým po-
zadím a texty. Abyste si mohli takové 
vytvořit i pro svůj vlastní web, můžete 
použít plnou verzi aplika-
ce WebAnimator Go, která 
vám pomůže. V tomto 
programu si stačí jen zvo-
lit některou z dostupných 

šablon, které s sebou nesou zároveň 
i určitý styl animace obsahu, a pak do 
této šablony doplnit jednotlivé snímky 
animovaného banneru. Budete potře-

bovat grafiku na pozadí, 
připravenou v přesných 
rozměrech požadova-
ného banneru, a pak už 
si vystačíte jen s texty, 
doplňovanými přímo do 
editoru WebAnimator Go. 
Výsledek lze exportovat 
ve formátu HTML5 nebo 
jako animovaný GIF.
Licence pro Chip:Licence pro Chip: Časově  Časově 
neomezená plná verze 
programu WebAnimator 

v ceně 660 korun. Registrace do konce 
října 2020, detaily v popisu u instalace 
programu. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro 
Windows 7 a vyšší.

Abelssoft GClean

Anonymně na internetu
Každé vyhledávání, čtení článku, pro-
hlížení fotek, sledování videa, jízda 
autem nebo pohyb po městě jsou vy-
hodnocovány a ve formě anonymizo-
vaných metadat posílány 
do společnosti Google. 
Tam jsou data zpracována 
a poskytována dalším za-
interesovaným společnos-
tem, jako jsou sociální sítě, 

e-shopy a poskytovatelé marketingo-
vých a dalších služeb. Uživatelé nemají 
příliš možností, jak se nechtěnému 
sledování bránit. Jednou z možností je 

GClean, který dokáže jak 
jednorázově, tak automa-
ticky mazat stopy uživate-
lů na internetu. Podporuje 
všechny hlavní prohlížeče 
a kromě cookies, cache 
a historie detekuje ze-
jména služby společnosti 
Google. Novinkou je mo-
dul G-Radar, který sleduje 
a blokuje aktivity Googlu 
při pokusu o sběr a odeslá-
ní dat.

Licence pro Chip:Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 350 korun. 
Registrace do konce října 2020, detaily 
v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ. Ur-
čeno pro Windows 7 a vyšší.

Program WebAnimator Go se automatic-
ky spustí v režimu průvodce, ve kterém 
si otevřete nový projekt a následně si 
pro něj zvolíte některou z dostupných 
šablon. V náhledu hned uvidíte, jakou 
má šablona animaci, a můžete si zvolit 
styl animace textu.

Chcete na svých webo-
vých stránkách používat 
moderní grafické prvky, 
známé z profesionálních 
internetových prezenta-
cí? Pomůže vám šikovný 
editor bannerů.

Není to jen cílená rekla-
ma, která uživateli napo-
vídá, že jeho surfování po 
internetu je bedlivě ana-
lyzováno. S GCleanem se 
stanete anonymními.

V hlavním okně aplikace GClean nalez-
nete souhrnné informace o možnostech 
vyčištění systému od služeb Google. Nej-
prve stiskněte »Configure Cleaning Opti-
ons« a podívejte se na nastavení očisty, 
abyste nechtěně nepřišli o uložená hesla 
a formuláře.

Registry Cleaner 10 Pro

Údržba počítače
Wise Registry Cleaner je nenápadný 

pomocník pro automatickou i manu-

ální očistu a defragmentaci registru 

a všeobecnou optimalizaci počítače 

s Windows. 

Backup4all Standard 7

PaperScan 3 Pro

Naskenovaný  
text česky
Pokud si chcete usnadnit práci s českými 

naskenovanými texty papírových dokumen-

tů, použijte nástroj PaperScan. Pomůže vám 

s archivací dokumentů i přepisováním textu.

Recordify 2020

Kazeťák na Spotify
Recordify je program pro nahrávání 

hudby ze streamovaných zdrojů a ze 

zvukové karty počítače. Nejsilnější 

stránkou rekordéru je záznam celých 

playlistů.

Poslední šance zaregistrovat plné verze z nabídky Chipu
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Connectivity Fixer 2.5 PRO

Oprava připojení
Pomocí programu Connectivity Fixer 
vyřešíte potíže s připojením vašeho 
počítače k internetu, aniž byste museli 
studovat detaily jeho konfigurace.

Bez připojení k internetu může-
me jen těžko s počítačem pracovat 
nebo se bavit ve volném čase. Proto 
je velký problém, když připojení bez 
zjevné příčiny nebo ohlášeného vý-
padku na straně poskytovatele zcela 

nefunguje, je pomalé nebo se třeba 
náhodně přerušuje. Příčin problémů 
s připojením k internetu může být celá 
řada a odhalit je není snadné ani pro 
zkušené uživatele počítačů. Pomoci 
vám může aplikace Connectivity Fixer, 
která analyzuje nastavení a funkčnost 
připojení vašeho počítače k místní síti 
a internetu a pak provede jeho auto-
matickou opravu. V ideálním případě 
bude stačit jen použití automatické 
opravy, ale můžete se pustit také do 
nápravy s použitím jednotlivých funk-
cí na resetování nastavení a obnovu 
konektivity k internetu. Mimo to vám 
Connectivity Fixer sdělí také detailní 
informace o připojení vašeho počítače 
k internetu a intenzitě jeho využívání.
Licence pro Chip:Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu Connectivity 
Fixer v ceně 400 korun. Registrace do 
konce října 2020, detaily v popisu u in-
stalace programu. Jazyk AJ, NJ.

Nechce se váš počítač připojit k inter-
netu a vy nevíte proč? Zkoušeli jste 
upravit konfiguraci sítě, ale nepomoh-
lo to? Vsaďte na automatickou opravu.

Po svém spuštění začne Connectivity 
Fixer automaticky sledovat aktuální vy-
užití internetového připojení vašeho po-
čítače. Kliknutí na tlačítko »Monitoring« 
v levé dolní části okna aplikace spustí 
analýzu připojení, která má odhalit pří-
padné potíže s používáním internetu.

Jednotlivé funkce pro opravu připojení 
k internetu najdete a můžete spouštět 
v nabídce »Advanced«. Můžete například 
resetovat internetový protokol, vyčistit 
vyrovnávací paměť DNS resolveru, re-
setovat nastavení firewallu nebo třeba 
kompletně obnovit nastavení připojení 
k internetu.
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Chip je možné číst také na mobilech, tabletech a počítačích pro-

střednictvím aplikace Chip CZ nebo přímo v browseru. Ovšem 

pouze zákazníci e-shopu www.chip.cz/digi mají možnost číst 

na více různých zařízení současně a mají plný přístup ke službě

»On-line DVD«, což je Chip DVD na internetu. Zákazníci, kteří 

koupí časopis přímo v mobilní aplikaci Chip CZ, mohou číst pou-

ze v této aplikaci a o přístup k položkám DVD si musí zažádat 

vložením e-mailu do rámečku níže. Obdrží zprávu s odkazy.

Digitální edice Chipu pro počítače a mobily

Přístup k »On-line DVD« není možné přidělit k tištěným vydáním zakoupeným  Přístup k »On-line DVD« není možné přidělit k tištěným vydáním zakoupeným  Přístup k »On-line DVD« není možné přidělit k tištěným vydáním zakoupeným  Přístup k »On-line DVD« není možné přidělit k tištěným vydáním zakoupeným  
na stánku, k digitálním časopisům z e-shopu Alza Media, ani k vydáním zakou-na stánku, k digitálním časopisům z e-shopu Alza Media, ani k vydáním zakou-na stánku, k digitálním časopisům z e-shopu Alza Media, ani k vydáním zakou-na stánku, k digitálním časopisům z e-shopu Alza Media, ani k vydáním zakou-
peným přímo v mobilní aplikaci Chip CZ pro Android/iOS.peným přímo v mobilní aplikaci Chip CZ pro Android/iOS.

Vylepšená služba »On-line DVD« přináší plnohodnotný přístup  

k obsahu Chip DVD na internetu. Jde o řešení, které ocení stále  

početnější skupina čtenářů Chipu s počítači bez DVD mechaniky. 

Více na www.chip.cz/dvd

Přístup ke službě je zdarma přidělen k e-mailům tištěných a kombi  

předplatitelů u distributorů SEND (ČR) a Magnet Press (SK) a k účtům 

zákazníků nakupujících digitální vydání v e-shopu www.chip.cz/digi.
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»On-line DVD«

Seznam programů zařazených do této služby najdete vždy na straně 50. Jsou označeny ikonou PPPPPPPPPSeznam programů zařazených do této služby najdete vždy na straně 50. Jsou označeny ikonou PPPPPPPPPPSeznam programů zařazených do této služby najdete vždy na straně 50. Jsou označeny ikonou P D PPPPPPPPP . PPPPPPPPP
Čtenáři Chipu z e-shopu Alza Media dostanou zprávu s nabídkou programů ke stažení automaticky po nákupu časopisu.

PPPPPPPPP
Čtenáři Chipu z e-shopu Alza Media dostanou zprávu s nabídkou programů ke stažení automaticky po nákupu časopisu.

PPPPPPPPPP
Čtenáři Chipu z e-shopu Alza Media dostanou zprávu s nabídkou programů ke stažení automaticky po nákupu časopisu.
P

PPPPPPPPPPP
Čtenáři Chipu z e-shopu Alza Media dostanou zprávu s nabídkou programů ke stažení automaticky po nákupu časopisu.
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Zadáním a odesláním e-mailu souhlasíte s obchodními podmínkami vydavatelství Burda International CZ s.r.o. Více na www.chip.cz/soukromi   
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