
To nejlepší z Chip DVD 
a On-line DVD
Mnoho povyku pro nic? Nejspíš to tak 

s novými Windows úplně nebude, pro-

tože díky hardwarovým požadavkům 

Microsoft oživí prodeje nových počíta-

čů. Na Chip DVD najdete vše potřebné 

pro experimenty s Windows 11 ve Vir-

tualBoxu. Už se objevují první vlaštovky, 

které hlásí kompatibilitu s novým systé-

mem – přinášíme AVG Internet Security 

a IObit Uninstaller 11. Pozornosti dopo-

ručujeme i aplikaci CareUEyes, která řídí 

parametry zobrazení displeje s ohledem 

na ochranu zraku.
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PLNÉ VERZE
AVG Internet Security  S138
Uninstaller 11 Pro  S130
CareUEyes

SecuPerts Anti-Spy

PC Fresh 2021

Emergency Boot Kit

ScreenVideo 2021

Backup Pro 14

AlfaReader

CutOut 7 Standard

O&O Defrag 23 Pro

TV recorder 2021

TESTY A PRAXE
Vyzkoušejte Win 11

Pinnacle Studio 25

Freeware  S56
BleachBit

Bricklink Studio

RogueKiller

TeamViewer

Tray Weather

WhyNotWin11

Benchmark  S100
AS SSD Benchmark

CPU-Z

Cinebench

CrystalDiskMark

FurMark

GPU-Z

Geekbench 5

MaXXMEM2

NovaBench

PerformanceTest

UserBenchMark

Cloud  S112
Blacknut

Epic Games Launcher

GeForce Now

Moonlight

Nvidia GeForce Experience

Parsec

PlayStation Now (PS Now)

Shadow

Steam

Windows  S40
Bing Wallpaper

Passwort Manager

Bulk Crap Uninstaller

Everything

Power Automate Desktop

Process Explorer

VeraCrypt

Win 10 All Settings

Windows Firewall Control

Tails  S106
Tails

Tor Browser

VirtualBox 6.1

balenaEtcher

Tipy a triky  S126
MP3 Pizza Timer

Krátké testy  S86

SOFTWARE
MyPublicWiFi

Network Monitor

gPodder

coconutBattery

Hazama

Špidla.cz
Slunečnice.cz
Speech to Text Converter

Color Warlock

Xiaomi ADB/Fastboot Tools

Convert Excel to Images 4dots

Intel Battery Life Diagnostic Tool

RockNES

SuperSlicer

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 10/2021

AVG Internet Security pracuje na pozadí operač-
ního systému a prakticky bez jakéhokoli dohle-
du chrání počítač před škodlivým softwarem, 
phishingem, ransomwarem a útoky z internetu. 
Čtenáři Chipu jej mohou používat zdarma již dva-
cátým rokem. Cena roční licence vyjde na 1 349 ko-
run. Více na S138. Soukromí na internetu si může-
te vylepšit používáním zabezpečeného prohlížeče 
AVG Secure Browser, který je navíc předkonfiguro-
vaný i pro blokování reklam. 

AVG Internet Security + AVG Secure Browser

Zabezpečení pro Chip zdarma

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 07. 09. 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 října 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.
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Windows 11 ve VirtualBoxu

Vyzkoušejte nový OS
O novém operačním systému od Micro-
softu jste už určitě slyšeli. A teď si jej 
můžete i zcela bez rizika vyzkoušet – 
samozřejmě v osvědčeném virtuálním 
počítači VirtualBox. Ten se do počítače 

instaluje jako kterákoli jiná aplikace. 
Dále budeme potřebovat klasický ISO 
obraz instalačních dat Windows 11. Po-
kud jste zařazeni do programu Micro-
soft Insider, můžete si ISO stáhnout 
prostřednictvím svého účtu. Druhou 
cestou je neoficiální sestavení obrazu 
pomocí služby www.uupdump.net, 
kde si nastavíte požadované parametry 
a stáhnete konfigurační soubor CMD. 
Ten po spuštění řídí stahování insta-
lačních balíčků ze serverů Microsoftu 
a jejich sestavování do finálního insta-
lačního ISO obrazu. Třetí možností je 
využít připravený obraz 64bitového 
operačního systému Windows 11 Pro, 
který najdete na Chip DVD, kde najdete 
i podrobný návod. Licence pro Chip: Zkušební verze česky 

lokalizovaného operačního systému 
Windows 11 pro potřeby testování 
ve Virtuálním počítači, který můžete 
nainstalovat ve Windows 7–10, macOS 
nebo Linuxu. Bez registrace.

CareUEyes

Ochrana očí
Aplikace CareUEyes umí, s ohledem 
na ochranu zraku, řídit parametry 
zobrazení displeje počítače – ať už 

jde o intenzitu jasu či celkového ba-
revného ladění, nebo o pravidelné 
přestávky. Program automaticky 
filtruje modré světlo, aby obrazovka 
vypadala příjemněji, a pomáhá před-
cházet únavě očí. Automaticky reagu-
je na denní dobu podle západu slunce 
nebo podle volby ladění pracovního 
prostředí. CareUEyes sleduje i délku 
vaši práce na počítači a připomene 
vám potřebu pravidelné přestávky 
v závislosti na nastaveném časovém 
intervalu. Program obsahuje i funkci 
Focus, která dynamicky zobrazuje 
pouze čtecí oblast a zbytek obrazovky 
ztmaví. Pomáhá tak udržet pozornost, 

zvýší soustředění a usnadní čtení 
textu, tabulek a tabulek. Funkci lze 
spouštět klávesovou zkratkou.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 250 korun. Registrace do 
konce října 2021, detaily najdete v popi-
su na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 
AJ, NJ. Určeno pro Windows 7–10.

Instalace Windows 11 do virtuálního stroje 

VirtualBox probíhá stejně jako v případě 

fyzického počítače. Pro testovací účely 

není nutné Windows 11 aktivovat, takže 

použijte volbu „Nemám kód Product Key“. 

Přítomnost TPM (tzv. modulu důvěryhod-

né platformy) není vyžadována.

Program CareUEyes automaticky filtruje 

modré světlo a pomáhá předcházet únavě 

očí. K dispozici je mnoho vestavěných 

předvoleb, například film, vlastní, noc, 

kancelář, hry a čtení, které upravují teplo-

tu barev a jas obrazovky. 

Windows 11 neslibují žádnou revoluci, ale 
spíše doladění funkcí, efektivnější práci 
s počítačem a osvěžení uživatelského 
prostředí. Vyzkoušejte je.

Sedíte denně dlouhé hodiny před počíta-
čem a bolí vás z toho oči? Šikovný pro-
gram upraví zobrazení displeje tak, aby 
vašim očím ulevil.
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PrimeExpert Emergency Boot Kit

Záchranný systém  
na USB flash disku
Emergency Boot Kit představuje sadu nástrojů, se kterými  

lze spustit porouchaný počítač a pokusit se o jeho opravu  

nebo provést obnovu dat ze zálohy.

Operační systém Windows 10 je sice 
velmi odolný proti běžným chybám 
a haváriím, ale to neznamená, že svo-
je uživatele občas pěkně nepotrápí. 
A mnoho uživatelů stále ještě pracuje 
s Windows 7 nebo dokonce staršími 
verzemi, které už tak bezproblémové 
nejsou. Další potíže nám může způsobit 
i hardware, typicky pevné disky, jejichž 
spolehlivost s léty používání rychle kle-
sá. Pro všechny případy se vám proto 
bude hodit mít po ruce sadu nástrojů 
Emergency Boot Kit na bootovacím 
USB flash disku nebo DVD, se kterou 
můžete spustit nefunkční počítač 
a vyřešit řadu běžných problémů s ope-

račním systémem i hardwarem. Sada 
je postavena na Linuxu, spustíte ji na 
libovolném počítači bez ohledu na jeho 
operační systém a společně s návody 
na webu výrobce vás provede nápravou 
typických obtíží s počítači s Windows.

Sada Emergency Boot Kit obsahuje 
správce souborů („File manager“), se 
kterým můžete zálohovat důležité 
soubory z disku počítače, nebo do něj 
naopak nahrát záložní data, nezbytná 
pro obnovení jeho funkčnosti. Dal-
ším nástrojem v pořadí je „Windows 
password wizard“ – tedy průvodce 
resetováním hesel k místním uživa-
telským účtům ve Windows. Nástroje 
„Registry defrag“ a „Registry editor“ 
slouží k zásahům do registru Win-
dows, které mohou vést k opětovnému 
zprovoznění operačního systému. 
Zatímco defragmentace registru může 
opravit poškozené záznamy, v editoru 
můžete provést manuální opravu. 
S nástroji z nabídky „Mount & boot 
center“ lze zachránit počítač v případě 
kdy nelze spustit operační systém – ať 
už opravou bootovacího sektoru disku 
nebo správným přiřazením diskových 
oddílů. A s diskovými oddíly můžete 
pracovat také s pomocí nástrojů z na-

bídky „Partition manager“. Můžete zde 
inicializovat nový pevný disk a roz-
dělit jej na oddíly ale také zálohovat 
kompletní obsah diskového oddílu, 
nebo jej naopak ze zálohy obnovit. 
Tímto způsobem je možné z dříve vy-
tvořené zálohy obnovit obsah počítače 
do předchozího stavu – i v případě fa-
tální havárie pevného disku. A když se 
budete disku nebo počítače zbavovat, 
můžete jej s pomocí tohoto nástroj ta-
ké nevratně přemazat.

Hned po spuštění instalačního pro-
gramu Emergency Boot Kit klikněte 
na odkaz „Register this software“, kte-
rý otevře registrační webovou stránku. 
Zde zadejte vaše jméno a e-mailovou 
adresu a klikněte na „Submit“. Na 
použitý e-mail vám během okamžiku 
přijde registrační kód. Vraťte se k in-
stalaci programu Emergency Boot Kit 
tentokrát použijte odkaz „Enter regist-
ration code“. Otevře se nové okno, kam 
prostřednictvím schránky zkopírujete 
registrační klíč z e-mailu a kliknete 
na „OK“. Pak se můžete rovnou pustit 
do vytvoření záchranného USB flash 
disku. Stačí jen v okně nástroje Emer-
gency Boot Kit Deployment Tool zvolit 
použitý USB flash disk či jiné médium, 
ale rovněž je možné si nechat si vyge-
nerovat ISO obraz k dalšímu použití.

Chip DVD v tomto vydání je vytvo-
řen jako bootovací disk se systémem 
Emergency Boot Kit. Takže v případě 
havárie jej můžete rovnou použít pro 
obnovu počítače.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze systému v ceně 950 korun 
postaveného na Linuxu. Můžete jej pou-
žívat bez funkčních a časových omezení 
na neomezeném počtu bootovacích USB 
flash disků a počítačů, ale bez nároku na 
aktualizace a technickou podporu. 
Registrace do konce října 2021, detaily 
najdete v popisu na Chip DVD a On-line 
DVD. Jazyk AJ.

Ani když nelze počítač nabootovat do 
Windows není vše ztraceno. Sada systé-
mových nástrojů pomůže vyřešit řadu 
problémů i bez reinstalace počítače.

Jednou z nejčastějších příčin havárie 

Windows a související nemožnosti spustit 

počítač je poškození bootovacího sektoru 

na pevném disku. S nástroji ze sady Emer-

gency Boot Kit se můžete pokusit zaváděcí 

sektor obnovit a zprovoznit tak počítač 

bez nutnosti reinstalace Windows. 

Jednoduché prostředí sady Emergency 

Boot Kit připomíná doby systému MS-

-DOS a ovládá se kurzorovými a funkčními 

klávesami. Záchranný systém je postaven 

na Linuxu, ale bez problému spolupracuje 

se všemi běžnými souborovými systémy, 

používanými na discích ve Windows.

Mezi nejdůležitější funkce sady Emergen-

cy Boot Kit patří jistě možnost resetování 

zapomenutého hesla ke kterémukoli 

z místních účtů v systému Windows. Pří-

slušná funkce prohledá instalaci Windows 

a vypíše seznam účtů, které lze odem-

knout a změnit jejich heslo. 
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IObit Uninstaller 11 Pro

Čistá odinstalace so�waru
IObit Uninstaller umí hromadně a bez 
pozůstatků odinstalovávat nepotřebné 
aplikace, softwarové doplňky i zbyteč-
né součásti základní výbavy Windows.

Úkolem aplikace IObit Uninstaller 
je rychlé a kompletní odstranění 
veškerého nepotřebného softwaru 
z vašeho počítače. Může přitom jít 
o programy, které již nechcete použí-

vat, zbytečné součásti výbavy systému 
Windows nebo třeba různé doplňky 
internetových prohlížečů, o jejichž 
instalaci možná ani nevíte a které 
mohou představovat bezpečnostní 
riziko. Samostatnou kapitolou jsou 
různé programy, předinstalované 
výrobcem počítače, stejně jako zbyteč-
nosti, pokoutně instalované společně 
s aplikacemi, které nechcete používat. 
IObit Uninstaller spolehlivě identifi-
kuje a kompletně odstraní i software, 
kterého se s využitím standardních 
postupů nemůžete zbavit. Součástí 
odinstalování je vždy i vyčištění disku 
počítače a registru Windows od sou-
borů a záznamů, spojených s daným 
softwarem. Programy, které chcete ve 
svém počítači ponechat, vám Unin-
staller pomůže aktualizovat na nejno-
vější verze. Více se dozvíte na S130.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 400 korun. Registrace do 

konce října 2021, detaily najdete v popi-
su na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 
AJ, NJ. Určeno pro Windows XP–11.

Abelssoft ScreenVideo 2021

Záznam obrazovky
Program Abelssoft ScreenVideo je jed-
noduchý nástroj pro zaznamenání dě-
je na pracovní ploše, který je schopen 
zaznamenávat i zvuk z připojeného 
mikrofonu nebo video z webkamery.

Pomocí programu ScreenVideo 
můžete nahrávat dění na obrazovce 
s jednoduchou volbou výstupní kvality 
od VGA (640×480) až po 4K (3 840×2 160). 

Vytvořené video je pak možné uložit 
do jednoho ze tří standardních formá-
tů – MP4, WMV a WEBM. Jednoduché 
a přehledné uživatelské rozhraní 
umožňuje intuitivní nastavení nejen 
rozlišení videa, ale i dalších parametrů 
určujících kvalitu vytvořeného zázna-
mu – snímkovací frekvenci, datový tok 
nebo i velikost kurzoru. Díky předpři-
praveným profilům zvládne úpravy 
základních nastavení programu i na-
prostý začátečník. Kromě nahrávání 
dění na pracovní ploše umí program 
zaznamenávat a ukládat i video sníma-
né pomocí připojené webkamery nebo 
jiného záznamového zařízení. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 800 korun. 
Registrace do konce října 2021, detaily 
najdete v popisu na Chip DVD a On-
-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro 
Windows 7-10.

Obrovskou výhodou programu IObit 

Uninstaller je možnost hromadné odin-

stalace aplikací. Program navíc identifiku-

je nepotřebné programy tzv. bundleware, 

aplikace, které zabírají v počítači nejvíce 

místa nebo programy, které jste dlouhou 

dobu nepoužili.

V hlavním okně videorekordéru Screen-

Video stačí zvolit, zda chcete zaznamenat 

dění na celé obrazovce nebo jen na vybrané 

části plochy „Rectangle selection“. Jakmile 

požadovanou část obrazovky označíte, 

spusťte nahrávání kliknutím na tlačítko Rec.

Uninstaller umí automaticky vytvářet 

záznamy o instalaci nových aplikací, na zá-

kladě kterých pak dokáže odstranit všech-

ny jejich pozůstatky. U dříve instalovaných 

programů provede za stejným účelem 

hloubkovou kontrolu disku počítače. 

Jakmile snímání videa ukončíte, zobrazí se 

dialogové okno pro nastavení výstupního 

formátu a kvality vytvořeného záznamu. 

Nastavte požadované parametry vytvářené-

ho videosouboru, poté klikněte na „Create 

Video“ a vyčkejte, dokud se záznam neuloží.

Potřebujete uložit streamovaný film ne-
bo sportovní přenos, který nelze běžným 
způsobem stáhnout? ScreenVideo je 
přesně to, co hledáte!

Už když vybalíte nový počítač z krabice, 
obsahuje mnoho programů, které nepo-
třebujete. S šikovným nástrojem se jich 
zbavíte najednou a beze zbytku.
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Abelssoft PC Fresh 2021

Odbrzděte výkon
Program PC Fresh je zdatným po-
mocníkem při ladění počítače k maxi-
málnímu výkonu. S jeho využitím lze 
dosáhnout výsledků, jako by se počítač 
vrátil z profesionálního 
servisu nebo prošel novou 
instalací Windows. Obsa-
huje i turbo režim, který na 
vyžádání dokáže výkonově 

náročným programům, jako jsou video-
editory nebo hry, přidělit extra výkon 
navíc. Funguje to tak, že moduly PC 
Fresh umožňují spravovat běžící proce-

sy a služby, vyřadit z čin-
nosti zbytečně spouštěné 
aplikace a optimalizovat 
nastavení operačního sys-
tému Windows pro vyšší 
výkon a stabilitu. Mimo to 
v programu nechybí ani 
možnost úpravy běžně 
nedostupných nastavení 
Windows nebo identifika-
ce největších žroutů disko-
vého prostoru. 

Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 800 korun. 
Registrace do konce října 2021, detaily 
v popisu u instalace programu. Jazyk 
AJ, NJ. Určeno pro Windows 7–10.

Pinnacle Studio 25

Videostudio na zkoušku
Videoeditor Pinnacle Studio 25 vychází 
ve třech edicích, které jsou odstupňo-
vané výbavou a rozsahem funkcí. Nej-
vyšší edice Ultimate nabízí kompletní 
sadu výkonných nástrojů 
pro střih videa a bohatý 
výběr kreativních efektů, 
které uživatelům umožňu-
jí dosáhnout působivých 
výsledků. Díky novému 

inteligentnímu trasování objektů, 
vylepšeným možnostem maskování 
videa a bohatým tvůrčím možnostem 
umožňuje rychleji a snadněji vytvářet 

pokročilé filmové produk-
ce. Color Grading provede 
změnu tónu a atmosféry 
produkovaného videa 
pomocí barevných efek-
tů v kinematografické 
kvalitě až do rozlišení 4K 
nebo 3D videa. Novinkou 
je import 8K videa a nové 
možnosti míchání prosto-
rového zvuku s redukcí 
šumu prostředí. 

Licence pro Chip: Třicetidenní zkušební 
verze programu. Povinná registrace, 
detaily v popisu u instalace programu. 
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro 64bitová Win-
dows 10.

Ve výchozím okně zobrazuje PC Fresh infor-

mace o aktuální kondici vašeho počítače, 

společně s upozorněními na možnosti další 

optimalizace výkonu. Kliknutím na „Optimi-

ze Now“ vyvoláte příslušnou funkci, která 

provede optimalizaci zcela automaticky.

S videoeditorem Pinnacle Studio 25 mů-

žete s bezkonkurenční přesností volně 

střihat napříč neomezeným počtem stop 

a vytvářet prostorový zvuk v kvalitě Dolby 

Digital. Zásadní novinkou jsou nové mož-

nosti maskování objektů s inteligentním 

sledováním pohybu.

Proč nevyužít celý potenciál 
počítače vyladěním spolu-
práce systému a hardwaru. 
PC Fresh se o to postará té-
měř automaticky.

Vyzkoušejte nové funkcio-
nality nové verze videoedi-
toru, které umožňují i běž-
ným uživatelům se přiblížit 
profesionálním výsledkům.

Ashampoo Backup Pro 14 

Zálohování do cloudu 
Zálohovací program Ashampoo 

Backup vám pomůže s ochranou 

obsahu pevného disku před ztrátou 

dat. Ukládat lze lokálně, na externí 

disky, na síť nebo do cloudu.

Optimalizace rychlosti 
Defragmentace disků urychluje načí-

tání dat, a tím i odezvu celého počí-

tače. O&O Defrag použijte v případě, 

kdy potřebujete povzbudit zpomalu-

jící se stroj.

Snadné fotomontáže 
Grafický program CutOut je zručný ná-

stroj, pomocí kterého ze snímku odstra-

níte rušivé předměty nebo vyříznete vy-

branou část, kterou použijete pro tvorbu 

fotomontáže.

Stahování videa
S programem Audials TV Recorder 

můžete nejen sledovat streamo-

vané televizní programy, ale třeba 

si také ukládat filmy a videoklipy 

z YouTube.

Poslední šance zaregistrovat si plné verze z nabídky Chipu
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SecuPerts Anti-Spy

Soukromí na počítači
V programu Anti-Spy najdete desítky 
běžně nedostupných předvoleb, které 
zkrotí touhu Microsoftu po získávání 
dat z počítačů s Windows 10.

S více než osmi desítkami předvo-
leb nastavení Windows 10 v programu 
SecuPerts Anti-Spy můžete nejen 
zásadně omezit množství dat odesí-

laných z vašeho počítače na servery 
Microsoftu, ale také zvýšit ochranu 
svého soukromí v případě, že s vaším 
počítačem pracuje ještě někdo další. 
Hlavní předvolby zakážou různé dia-
gnostické funkce Windows 10, ale tře-
ba také synchronizaci nastavení, hesel 
či historie navštívených stránek mezi 
různými počítači, kde pracujete pod 
stejným uživatelským účtem. Anti-Spy 
také zajistí pravidelné odstraňování 
různých pozůstatků po práci ve Win-
dows a s běžnými programy. Někdo 
může uvítat také možnost zastavit 
automatické aktualizace Windows 10 
nebo vypnutí bezpečnostního nástroje 
Microsoft Defender. Samozřejmě jen 
v případě, že je počítač zabezpečen ji-
ným způsobem. Hodí se také možnost 
deaktivovat různé potenciálně nebez-
pečné funkce prohlížečů Edge a Inter-
net Explorer. Licence pro Chip: Časově neomezená 

plná verze programu v ceně 500 korun. 
Registrace do konce října 2021, detaily 
najdete v popisu na Chip DVD a On-
-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro 
Windows 10

O skrytá nastavení Windows 10 by se mě-
li zajímat nejen uživatelé, kterým záleží 
na soukromí, ale všichni, kdo si chtějí 
zvýšit komfort práce s PC.

Předvolby nastavení jsou v programu  

Anti-Spy členěny do kategorií, takže si 

můžete rychle vybrat, zdali budete konfi-

gurovat odesílání informací z Windows 10, 

předvolby síťového připojením nebo třeba 

nastavení internetových prohlížečů Edge 

a Internet Explorer. Jednotlivé předvolby 

lze ovládat individuálně, nebo hromadně 

tlačítky „Turn everything on“ a „Turn eve-

rything off“. Celkem je k dispozici více než 

osm desítek předvoleb. 

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 179,99 Kč. Stanete se „jedno-

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