Helle grillaa tietokoneen
Tietokoneet ovat eniten sekataHidas käynnistys ja
varana sekatavaran joukossa.
hitaus on koneen hätä- Salaisuuksia ovat ikä, mitattu
merkki. Tulossa on hai- kyky ja todellinen rahan meno.
Netti- ja pyykkikone kaupasseva vastalause, tai sa- 0
sa palvelu päättyy jo tiskillä.
Saat koneen, kepposet ja pahvumerkki.
Kaikki tekeminen tuottaa jätettä. Kotitalous täyttää jätepöntön ja karjatalous kerryttää jo
tunkion. Koneen jätettä ovat
tilapäistiedon bitit. Se sotkee
Windowsin ja ohjelmat. Kone
on hidas, jo startista alkaen ja
käy kuumana. Helle lyö lisää löylyä kiukaalle. Tulilanka on hyvä sammuttaa ennen helteitä. +50oc sisälämpö paistaa emolevyä ja
kiintolevyn.

Hiiren tuplaklikkailulla
kone ei puhdistu. Sitä bittitunkion polkemista, 49€/ kerta700€/ päivä, ovat zTarkistus;
zPäivitys; zEheytys; zOptimointi ja zTiivistys.
Sotkuisen koneen pelastus
on täysi tyhjennys ja suursiivous. Sen osaamisen saat meiltä.

UPS estää vahingot!
Paras ukkossuoja on
töpseleiden irrotus.
Muuten salaman lähiosuma pistää koneen
ja modeemin päreiksi.
Paras suoja vikavirtaa, pätkäsähköä ja ylijännitettä vastaan
on akulla varustettu UPS.
Vahingon sattuessa saat
vakuutuslausunnon meiltä.

vilaatikon. Takuuasiat hoitaa
Vinku-Intia.

Töpselit kiinni valmiina.
Meidän koneemme ovat
käyttövalmiita, kunnolla
asennettuja ja ovelista
valmisvioista vapaita. Laajakaistatyötkin (40- 80€)
sisältyvät hintaan. Pistäydy
meillä, ellet etsi hidasta ja
vanhaa tavaraa, etkä tykkää
taistella tekniikan kanssa.
Jatkossakin apu on yhtä lähellä
kuin lähin . Ilman 2€/ minuutti laskua.

500€ tyhjästä nyhjäisy!
Uusien koneiden kepponen on
sisälle tyrkätty jälkimaksullinen
ohjelmanippu. Se on viidessä vuodessa ±500€ tyhjästä
nyhjäisy.
Maksulliset virussuojat pistämme jätepönttöön ja toimistotyö
ohjelman saat kiitoksella.

Prossun 2-3 GHz vipatus

ei ole tehoa. Se kellotaajuus on
vain 50Hz verkkovirtaa, muunnettuna ja pilkottuna. Koneen
työnopeus on100- 400MHz,
enimmäkseen 100- 200MHz.
Jo 550€/ 266MHz Intel
E6500 SuperPi 18,5 sek
koneemme näyttää perävalot
tehdas kloonikoneiden enem2010 hylätyt palomuurit mistölle.
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