Osta 1 ja maksa 2!
Tietokoneen osto on kallis
pätkäys, jos muistit ja puoli
prosessoria jää kauppiaan
pers’ taskuun.

Pölynimuri ja tietokone toimivat ja
hidastuvat samalla periaatteella. Ne
imevät kaiken sisälleen, ja ilman
apua tukehtuvat tallennuksiinsa. Tietokoneen jäteongelma on käytössä
kertyvä väliaikais- ja tilapäistieto. Se
DDR työmuisti on kiintolevy - prosessori välin pumppu ja tietovarasto. sotkee kiintolevyn ja rekisterit.
2007 koneistakin löytyy alamittaiset Jätehuollon puute syö motivaation
256- 512 MB/ Mt muistit. Se on
valtio- kunta- ja yritys työssäkin.
ikävä ja vakava vikatila; riesana on
Palkka juoksee, kone kömpii, ihmisiä
hitaus ja hillitön hiki. Alamitta on ove- keljuttaa ja työt seisovat.
la 40- 180- (300)€ bisnes per kone.
2009 Vista alamittaa ovat 1, 2 ja
Leasing-konevuokraus on
3GB/ Gt. Tyypillisen hikistä yhdellä
Hölmölän hommaa.
1GB suksella hiihtoa saat mm. mini
Korruptio= sotkutila pahenee vuosi
kannettavissa.
vuodelta ja vuokra juoksee, mutta
Me korjaamme muistiviat. Se
siivooja ei käy. Sitten romutetaan
lääke vaikuttaa heti. Muut vinkit
oppirahojen ehkäisyyn löydät www. ±400€ ohjelmat ja kone.
08-474177, kun Teillä on aika
sivuiltamme.
ottaa 200% löysät pois!
Useat konetyypit ovat menettäneet
Pölypussin litistelykin
muistinsa ja
on jo ährääjille ”huolto”, kuten:
puolet pro-

sessorista.

Se ei ole Ale vaan
Yle. Seuraavat
kannettavien prosessorit ovat vain
1- ytimisiä: Amd

Sempron SI– Le– U- sarjat; AMD Athlon
TF- Neo MV - L110 - sarjat; Amd Turion
ML- MT- MK- sarjat. Intel Celeron
C220 - 400- 500- 700- 900- sarjat; Intel
Core Solo U- T- sarjat, Intel Core 2 Solo
U- SU- sarjat.

Meillä tieto on julkista.

Seinällämme ovat kaikki 300 läppäri
prosessoria ja 200 näytönohjainta.
Ydintietoineen ja paremmuus järjestyksessä. Siitä on helppo valita.
1000MB, Mt= 1GB, Gt. B- Byte=
t- tavu. M= Mega ja G= Giga.
Palvelemme postinkin kautta.
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Virustarkastus 180€, Ihmeparannus
netin kautta 9€/ kk, Kiintolevyn eheytys
60€. Juoni on siinä, että 0Jätetiedon
poistoa, 0Rekisterien korjausta, ja 0Laiteajureiden päivitystä veijari ei osaa, mutta
rahaa tekee kovasti mieli.

Maton alle lakaisua

emme myy,
mutta koneiden
suursiivouksia
teemme 6
päivää viikossa.
Takaisin saat
ajantasaisen, ehytohjelmaisen ja
”saunapuhtaan” koneen.
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