
To nejlepší  
z Chip DVD

Pokud jste z důvodu práce nebo školy 
na dálku někoho z vaší rodiny museli 
oprášit i staré počítače, bude se vám ho-
dit antivir Dr.Web Space Security. Ten 
díky vlastnímu firewallu a modulům 
pro sledování chování aplikací a obsahu 
webových stránek dokáže ošetřit mnohé 

bezpečnostní problémy i Windows XP a 7.
Pro XP můžete použít i IObit Uninstaller 
a Todo Backup. Jestliže vás lákají anima-
ce, asi nenajdete vhodnější období, kdy 
si nainstalovat CrazyTalk Animator a vy-
tvořit vlastní video pro pobavení. 
 martin.kucera@chip.cz S

PLNÉ VERZE
D  Dr.Web Security Space 12  S138
D  Todo Backup Home 11.5  S132
D  Uninstaller 10 Pro
D  Photo Focus 3 Pro
D  VPN Unlimited + SmartDNS
D  SSD Fresh 2020
D  Logon 19
D  Crazy Talk Animator 2
D  Cakewalk by BandLab
D  iScreenKit
D  Soda PDF 11 Home
D  AlfaReader
D  HDR Projects 4
D  AVG Internet Security

TESTY A PRAXE
D  4K Video Downloader
D  Freeware  S56
AIMP
Auto Tab Discard
BurnAware Free Edition
Darker
Free HTML5 Video
G‘MIC - Gimp Plug-in
Onlyoffice Desktop
Open Shell Menu
Snowflake for Chrome
D  VPN  S118
avast SecureLine VPN
CyberGhost VPN
HMA VPN
Mullvad VPN
NordVPN
ProtonVPN
PureVPN
Surfshark VPN
TorGuard
Wireguard
ZenMate VPN
D  Disky  S36
Advanced Renamer
CCleaner
CryptSync
DirSync
Duplicati
Easeus Partition Master
FileBot
Folder Painter
Macrium Reflect Free
Partition Wizard Free
Recuva
RoboBackup - Skript
SlimComputer
TagScanner
TeraCopy
TreeSize Free
D  Wireguard  S142
PuTTY
Raspberry Pi Imager
Wireguard
D  Tipy a triky  S128
EmoCheck
EmoKill
Photoflare
PyIDM
Krátké testy  S96
Corel PaintShop Pro 2021
eM Client 8 Pro 
WinZip 25  
Acronis True Image 2021  

SOFTWARE
Softwarové novinky
Slunečnice.cz

Položky označené D jsou dostupné majitelům 
digitálního Chipu koupeného v mobilní aplikaci 
Chip CZ nebo v Alza Media. Digitální Chip 
z www.chip.cz/digi má přístup ke kompletní 
nabídce »On-line DVD« na www.chip.cz/dvd. 
Více na  s55. Období registrací plných verzí 
z tohoto vydání je do konce prosince 2020.

Seznam programů 
v Chipu 12/2020

Reallusion CrazyTalk Animator 2

Animace jsou prima
CrazyTalk Animator 2 je nástroj, který snadno dokáže 
rozpohybovat animované 2D postavy ve 3D prostoru. 
Vytvořit lze jak plně funkční animované filmy pro 
YouTube, tak i třeba krátké animace pro sociální sítě 
nebo webové stránky. Výrobce uvolnil plnou verzi 
programu včetně výukových materiálů, polotovarů 
postav a scén a celých pracovních projektů. Díky 
rozsáhlým instruktážním videonávodům je možné do 
tajů animace a práce s programem proniknout velmi 
rychle. Časově neomezená starší plná verze progra-
mu v ceně 1 200 korun pro Windows XP a vyšší a pro 
macOS 10.7 a vyšší.

Kompletní DVD je dostupný i on-line. Více na straně 55.
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Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS
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 prosince 2020.

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 lze nainstalovat až na tři nekomerční počítače.

měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Odešlete jakýkoliv 
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Dr.Web Security Space 12

Zabezpečený počítač i mobil
Ochranu počítače před všemi typy 
škodlivin a útoků z internetu dnes 
nelze řešit pouze jednoduchým antivi-
rem a ani ochrana Microsoft Defender 
ve Windows 10 nepokrývá všechny 
situace, které je potřeba při zabezpeče-
ní počítače zajistit. Vhodným řešením 

může být program Dr.Web Security 
Space 12, který ve své bezpečnostní 
výbavě kombinuje spolehlivý antivir, 
firewall pro kontrolu síťového provo-
zu programů a služeb, velmi aktuální 
ochranu před ransomwarem nebo de-
tekci podezřelého chování aplikací. Pro 
ochranu dětských počítačů a uživatel-
ských účtů se hodí také funkce rodičov-
ské kontroly využívání internetu, doby 
používání počítače a spouštění 
konkrétních aplikací či her. Více 
se dozvíte na S138.
Licence pro Chip: Roční plná ver-
ze programu v ceně 450 korun. 
Registrace do konce prosince 
2020, detaily v popisu u instalace 
programu. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows XP a vyšší.

Easeus Todo Backup Home 11.5

Geniální zálohování
Aplikace Todo Backup vám pomůže 
s pravidelným zálohováním důležitých 
souborů podle nastaveného časového 

plánu, včetně inkrementálních či roz-
dílových záloh, to samé však zvládnou 
i bezplatně použitelné zálohovací 
aplikace. Todo Backup Home toho ale 
nabízí mnohem víc. Předně dokáže vy-
tvořit identickou kopii celého pevného 
disku či vybraného diskového oddílu. 
To se hodí třeba v případě, kdy dojde 
k havárii pevného disku a vy potřebu-
jete 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 
pro 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.   
Více se dozvíte na S132.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 850 korun. Registrace do 
konce prosince 2020, detaily v popisu 
u instalace programu. Jazyk AJ, NJ.  
Určeno pro Windows XP a vyšší.

Funkce programu Dr.Web Security Space 
běží po spuštění počítače na pozadí ope-
račního systému. Stav zabezpečení si mů-
žete překontrolovat v hlavním ovládacím 
okně aplikace, kde se také aktivují jednot-
livé bezpečnostní nástroje.

Aplikace Todo Backup doporučí složky 
k zálohování, nabídne kompresi a šifro-
vání zálohovaných dat, filtrování souborů 
podle jejich formátu, inkrementální či roz-
dílové zálohy a samozřejmě i časový plán 
automatického zálohování.

K zabezpečení počítače i an-
droidového smartphonu mů-
žete použít řešení od jedno-
ho výrobce – s podobnými 
funkcemi a ovládacími prvky.

Program Todo Backup Home neslouží jen 
k pravidelnému zálohování důležitých 
dat, ale pomůže vám také s instalací no-
vého disku nebo s přenosem celého OS.

Registrace licence
K používání aplikace Dr.Web Security Space 12 
budete potřebovat licenci. Tu získáte pomocí 
promokódu, který najdete vytištěný na straně 3 
v tomto Chipu. Nejpozději do konce prosince 
2020 jděte na www.chip.cz/drweb a do připra-
vených políček zadejte promokód a svůj e-mail. 
Na zadanou adresu během chvíle dorazí zpráva 
s licencí. Majitelé digitálního Chipu najdou svůj 
promokód v e-mailu, který jim (na základě žá-
dosti prostřednictvím formuláře v digitálním 
časopisu na straně 55) dorazí s odkazy na staže-
ní programů.
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KeepSolid VPN Unlimited 8 + SmartDNS 1.5

Bezpečně a anonymně
Pomocí služby KeepSolid VPN lze šifrováním ochránit internetovou 
komunikaci až pěti různých zařízení, bez ohledu na místo připojení 
a objem přenesených dat.

Program KeepSolid VPN má přede-
vším velmi snadné ovládání, takže si 
s ním mohou svoji internetovou ko-
munikaci zabezpečit i uživatelé, kteří 
jinak o nastavování VPN připojení 
a přesměrování přes proxy servery 
v cizích zemích vůbec nic netuší. Stačí 
si jen zvolit zemi pro přesměrování 
internetového připojení (KeepSolid 
VPN jich nabízí několik desítek) a klik-
nout na jediné tlačítko. Další výhodou 
je dostupnost mobilních aplikací pro 
platformy Android a iOS, takže můžete 
s KeepSolid VPN surfovat bezpečně 

i ze svého smartphonu či tabletu. 
V nastavení aplikace KeepSolid VPN 
v počítači si můžete aktivovat auto-
matické připojování k VPN při startu 
Windows nebo tzv. »Kill-Switch«, tedy 
funkci, která zablokuje veškerá inter-
netová připojení z počítače, pokud 
nebude VPN aktivní. Sami se také 
můžete rozhodnout, jaký komunikační 
protokol bude během připojení přes 
VPN použit.

Službu KeepSolid VPN je možné 
použít i k tomu, abyste obešli regionál-
ní blokování různých internetových 
služeb. V nabídce zemí pro přesmě-
rování připojení k internetu slouží 
k tomuto účelu samostatný seznam 
serverů, označený jako »Streaming«. 
Zde si můžete aktivovat přesměrování, 
nezbytné například pro zpřístupnění 
streamovací služby Hulu, internetové-
ho vysílání BBC a dalších regionálně 
omezených zdrojů. Existuje ale i jed-
nodušší způsob, jak se ke geograficky 
blokovanému obsahu dostat, než je 
přesměrování internetového připojení 
přes VPN. Můžete použít aplikaci  
KeepSolid SmartDNS, která řeší pří-

stup k blokovaným webům a službám 
na úrovni DNS, což především zname-
ná, že nedochází k omezení přenosové 
rychlosti. Pomocí aplikace KeepSolid 
SmartDNS pro Windows 8/10 byste 
tedy měli bez zasekávání sledovat 
třeba streamované video, což může 
být při použití VPN problém – často 
kvůli vysokému zatížení serverů, přes 
které je datový provoz směrován. Po-
užití aplikace KeepSolid SmartDNS je 
navíc velmi snadné, protože stačí jen 
zapnout přepínač na hlavní obrazovce 
programu. Pro případné změny IP 
adresy vašeho počítače ale přejděte do 
nabídky »Manage my IP« a zde aktivuj-
te předvolbu »Automatic IP Update«. 
Aplikace KeepSolid SmartDNS auto-
maticky změní nastavení DNS serveru 
ve vašem internetovém připojení, ale 
pokud byste ani poté nezískali přístup 
k blokovaným službám, může být ještě 
potřeba změnit nastavení DNS i ve va-
šem Wi-Fi routeru.
Licence pro Chip: Půlroční licence slu-
žeb v ceně 1 000 korun. Registrace do 
konce prosince 2020, detaily v popisu 
u instalace programů. Jazyk AJ, NJ.  
Určeno pro Windows Vista a vyšší.

VPN služba umožní bezpečné používání 
internetového bankovnictví nebo nakupo-
vání po internetu i ve veřejných sítích 
s neznámou úrovní zabezpečení.

Tlačítkem »Start« se připojíte k internetu prostřednictvím serveru ve zvolené zemi a bě-
hem chvilky můžete v okně aplikace vidět vaši novou IP adresu, pod kterou bude váš po-
čítač v síti vystupovat, včetně informace o zemi, přes kterou je vaše připojení k internetu 
přesměrováno. 

V nastaveních programu KeepSolid VPN 
i v mobilních aplikacích této služby může-
te označit důvěryhodné Wi-Fi sítě, typicky 
vaši domácí síť, pro které se nebude pou-
žívat šifrování a přesměrování přes zahra-
niční servery.

Aplikace KeepSolid SmartDNS představuje 
jednodušší cestu, jak se dostat ke geogra-
ficky blokovanému obsahu internetu, aniž 
by docházelo ke snížení rychlosti přenosu 
dat jako u veřejných VPN služeb.
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InPixio Photo Focus 3 Pro

Fotogra e jako břit
Není zcela možné zabránit pořízení roz-
mazaných fotografií – zejména při rych-
lém cvakání momentek. Photo Focus na-
bízí nástroje, které vám pomohou opra-
vit nevydařené snímky a vytvořit jasné, 
ostré fotografie ve vysokém rozlišení. 
Funkce jsou v podstatě dostupné na jed-
no kliknutí. Zaostříte krajinu, portréty 
a detailní záběry pomocí vestavěných 
předvoleb. Můžete také zkusit zaostřit 

své staré fotografie. Možná budete pře-
kvapeni jejich novým, profesionálnějším 
vzhledem. Program jde však mnohem 
dále a používá techniky kreativního 
rozostření a rozmazání. Díky tomu mů-
žete na svých fotografiích zvýraznit dů-
ležité detaily. Kreativní rozostření mů-
žete použít v kombinaci s úpravami jasu 
a kontrastu, abyste svým fotografiím 
poskytli umělecký efekt a upozornili na 
konkrétní oblast obrázku. Pomocí zmí-
něné technologie tilt-shift vznikají fan-
tastické efekty, díky nimž může hlavní 
ohniskový objekt obrazu vypadat jako 
miniatura. Vlastní tvůrčí ambice můžete 
do fotografie zahrnout i díky efektům. 
Můžete vylepšovat stíny, odstíny, sytost 
barev a mnoho dalšího.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 800 korun. 
Registrace do konce prosince 2020, detai-
ly v popisu u instalace programu. Jazyk 
AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

IObit Uninstaller 10 Pro

Odinstalace aplikací
Úkolem aplikace IObit Uninstaller je 
rychlé a kompletní odstranění veške-
rého nepotřebného softwaru z vašeho 
počítače. Může přitom jít o programy, 
které již nechcete používat, zbytečné 
součásti výbavy Windows 10 nebo třeba 
různé doplňky internetových prohlíže-
čů. Samostatnou kapitolou jsou různé 
programy předinstalované výrobcem 

počítače, stejně jako zbytečnosti pokout-
ně instalované společně s aplikacemi. 
IObit Uninstaller spolehlivě identifikuje 
a kompletně odstraní i software, kterého 
se s využitím standardních postupů ne-
můžete zbavit. Součástí odinstalování je 
vždy i vyčištění disku počítače a registru 
Windows od souborů a záznamů spoje-
ných s daným softwarem. Program IObit 
Uninstaller zvládne zkontrolovat také 
aktualizace k programům, které chcete 
dále používat. Vyhledává aktualizace pro 
běžně používané programy, jako jsou in-
ternetové prohlížeče, multimediální pře-
hrávače, aplikace pro práci s komprimo-
vanými archivy a další součásti základní 
softwarové výbavy počítače. 
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 500 korun. Registrace do 
konce prosince 2020, detaily v popisu 
u instalace programu. Jazyk ČJ, AJ.  
Určeno pro Windows XP a vyšší.

V prvním kroku nechte Photo Focus 
zaostřit objekty automatizovanými tech-
nikami. Nebudete-li spokojeni, zkuste vý-
sledek upravit manuálně. Dejte ale pozor, 
aby na snímku nebyly příliš zdůrazněny 
ostré hrany a JPEG artefakty vzniklé 
kompresí obrázků.

V nabídce »Windows aplikace« najdete 
přehled softwarové výbavy, kterou Micro-
soft integroval do operačního systému 
Windows 10. IObit Uninstaller přitom umí 
odstranit i ty aplikace ze základní výbavy 
Windows 10, které nelze odinstalovat 
standardním způsobem.

Hloubku zaostření snímků lze zajistit 
přidáním kombinace ostrosti, měkkého 
zaostření a rozmazání. Vytvoříte tzv. efekt 
tilt-shift. Jestliže využijete funkce kru-
hového zaostření/rozostření, lze téměř 
dosáhnout efektních výsledků snímků 
pořízených zrcadlovkami.

U dříve instalovaných programů provede 
IObit Uninstaller za účelem odinstalování 
hloubkovou kontrolu registru systému 
a pevného disku. U nových instalací umí 
program automaticky vytvářet záznamy, 
na základě kterých pak dokáže odstranit 
všechny pozůstatky.

Už když vybalíte nový počítač z krabice, 
obsahuje mnoho programů, které nepo-
třebujete. S šikovným nástrojem se jich 
zbavíte najednou a bezezbytku.

Pokud až doma zjistíte, že vaše snímky 
jsou neostré nebo rozmazané, použijte 
Photo Focus – specialistu na inteligentní 
vylepšování špatně pořízených fotografií.
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iScreenKit

Nahrávání jedním kliknutím
Aplikace iScreenKit je určena k poři-
zování různých typů záznamů obsahu 
obrazovky počítače – ať už jde o sním-
ky celé pracovní plochy, 
zvolených výřezů či oken 
aplikací, nebo pořizování 
videozáznamů z vybrané 
oblasti pracovní plochy. 
Další užitečnou funkcí, 

kterou v mnoha podobných nástro-
jích nenajdete, je možnost vytváření 
snímků dlouhých webových stránek 

nebo třeba dokumentů, 
které je potřeba skrolovat 
přes několik obrazovek. 
Program iScreenKit dále 
umí zaznamenávat obraz 
z webové kamery a sa-
mozřejmě také nahrávat 
zvuk – ze zvukového 
výstupu operačního sys-
tému a aplikací i z mik-
rofonu. Pořízené snímky 
i videozáznamy můžete 
v aplikaci hned upravovat. 

Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 800 korun. Registrace do 
konce prosince 2020, detaily v popisu 
u instalace programu. Jazyk AJ, NJ. 
Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Abelssoft SSD Fresh 2020

Údržba pevných disků
Pro optimalizaci výkonu pevných disků 
s technologií SSD není vůbec vhodné 
používat běžné nástroje na defragmen-
taci dat na běžných harddiscích, jelikož 
se opakovaným čtením 
a zápisem opotřebovávají. 
Se stále se zvětšující kapaci-
tou SSD disků se snižuje je-
jich cena a díky vylepšením 

i prodlužuje jejich životnost. Program 
SSD Fresh zajistí správné nastavení SSD 
i ve starších Windows, a to i v případě, 
kdy disk vyměníte a systém na něj jen 

naklonujete bez dalšího 
nastavování parametrů 
harddisku. Pro detailnější 
pohled na stav disku slouží 
funkce S.M.A.R.T (Self-Mo-
nitoring, Analysis, and Re-
porting Technology), která 
sleduje podrobnosti pro-
vozu a může vám pomoci 
zavčas předpovědět neče-
kaná selhání jeho částí.
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze 

programu v ceně 250 korun. Registrace 
do konce prosince 2020, detaily v popi-
su u instalace programu. Jazyk ČJ, AJ. 
Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Cakewalk by BandLab

Hudební program
Aplikace Cakewalk patří mezi nahrávací 
studia, která kombinují nahrávání a edi-
taci MIDI a audio stop. Zvládá i mnoho 
externích virtuálních efek-
tů a nástrojů. Výsledkem 
práce je zcela plnohodnot-
ná, profesionální produkce 
hudby, jejíž úroveň je dána 
pouze kreativitou a zkuše-

nostmi obsluhy. Ještě poměrně nedáv-
no byl hlavním problémem zpracování 
hudby nevýkonný a pomalý hardware. 

Tomu je naštěstí konec. 
Dokonce i požadavek na 
speciální zvukovou kartu 
s nízkou latencí lze vyřešit 
speciálním ovladačem 
pro běžné zvukové karty 
obsažené v noteboocích. 
Součástí je možnost snad-
ného exportu a sdílení 
hudebních skladeb pro-
střednictvím sítí BandLab, 
YouTube, SoundCloud ne-
bo Facebook.  

Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu. Registrace on-
line bez omezení, detaily v popisu  
u instalace programu. Jazyk AJ. Urče-
no pro 64bitová Windows 7 a vyšší.

Pořízené videozáznamy lze v iScreenKitu 
stříhat a pak uložit jako GIF animaci nebo 
MP4 video. Snímek obrazovky se rovnou 
otevře v editoru, kde lze doplňovat popis-
ky, šipky a další tvary nebo třeba aplikovat 
filtry na rozostření či „rozkostičkování“ 
vybraných částí obrazu. 

Bez hlubší znalosti problému můžete bez 
obav stisknout tlačítko »Automatická opti-
malizace« a základní optimalizace parame-
trů SSD disku a operačního systému bude 
provedena. Případně můžete nastavit své 
preference na kartě »Optimalizace«.

Chcete vytvořit návod na po-
užívání nějakého programu 
a zaznamenat k němu ko-
mentář z mikrofonu nebo 
webkamery? iScreenKit to 
hravě zvládne.

SSD Fresh je vhodný pro  
každého uživatele, který má 
ve svém notebooku nebo 
desktopovém počítači nain-
stalován SSD disk. Zajistí 
nejlepší výkon a prodlouží 
jeho životnost.

Ještě zcela nedávno drahý 
profesionální software pro 
tvorbu a úpravu hudby je 
nyní k dispozici zcela zdar-
ma. Byl by hřích toho nevy-
užít.

Cakewalk je multistopé studio, které lze 
použít k nahrávání hudby v reálném čase. 
To znamená, že lze přehrávat hudbu a sou-
časně nahrávat další nástroj nebo zpěv. 
Počet vstupů je omezen jen hardwarem 
zvukové karty a výkonem počítače.
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USB hardwarový klíč
Chcete-li efektivně chránit počítač před 
neoprávněným přístupem a zároveň 
si zvýšit pohodlí při přihlašování do 
Windows, pak je software abylonsoft 
Logon vhodným řešením. Program 
dokáže různým zařízením přiřadit 
funkci hardwarového klíče, kterým pak 
odemknete počítač bez nutnosti zadá-

vat uživatelské heslo. Takovým klíčem 
může být USB flash disk nebo jakýkoliv 
disk, který se externě připojuje k počí-
tači. Může to být paměťová karta, která 
se vloží do slotu čtečky, případně CD/
DVD disk, který se vloží do mechani-
ky. Mohou to být i různá Bluetooth 
zařízení. V programu lze nastavit, zda 
pouhé vložení hardwarového klíče po-
čítač zcela odemkne, nebo zda je nutné 
použít kombinaci klíče a hesla/pinu. 
K odhlášení nebo zamknutí počítače 
postačí vyjmutí hardwarového klíče. 
Abylonsoft Logon podporuje i různé 
specializované bezpečnostní čtečky, či-
pové karty nebo USB klíče. Zajímavostí 
jsou i bezdotykové NFC čtečky.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 800 korun. 
Registrace do konce prosince 2020, 
detaily v popisu u instalace programu. 
Jazyk AJ, NJ.

Pokud potřebujete počítač ochránit proti 
krádeži citlivých dat, vytvořte si pomocí 
aplikace Logon hardwarový klíč, který 
zásadně zlepší bezpečnost.

S programem Logon si můžete z USB flash 
disku vytvořit hardwarový klíč a zvýšit 
zabezpečení a pohodlí při odemykání počí-
tače. Jako hardwarový klíč můžete použít 
buď speciální, nebo i zcela běžný USB 
flash disk. Pomocí průvodce aktivujete 
jeho nové funkce.

V druhém kroku tvorby hardwarového klí-
če definujete pravidla, za jakých bude klíč 
fungovat a zda bude nutné použít kombi-
naci s psaným heslem. Logon podporuje 
velmi silné šifrování AES a Blowfish.

          »On-line DVD«

Digitální edice Chipu pro počítače a mobily
Chip je možné číst také na mobilech, tabletech a počítačích pro-
střednictvím aplikace Chip CZ nebo přímo v browseru. Zákazníci 
e-shopu www.chip.cz/digi mají možnost číst časopis na více 
různých zařízení současně a současně 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.

Zadáním a odesláním e-mailu souhlasíte s obchodními podmínkami vydavatelství Burda International CZ s.r.o.  
Více na www.chip.cz/soukromi

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

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 za-
koupeným přímo v mobilní aplikaci Chip CZ pro Android nebo 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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