Kauppias kekkuloi
euroillasi
Apteekki on sikahyvä
kauppa. Siellä tieto
tulee kuin apteekin
hyllyltä. ATK- kaupassa
ydintieto on ihan sikana säkissä.
Tärkeimmät numerot
ovat eniten salattuja,
kuten: ●Jälkimaksut. ●Musteym. hinnat. ●Ohjelmien huonot
puolet. ●Salaiset jymäytysjipot. ●Prosessorin työnopeus.
●Nolla- muistin näytönohjain.
●Ikä ja vuosimalli. ●Antiikkinen
väylänopeus. ●v.1989 SVGA
kuva?

Myyntijipon 1 + 2 = 2GB

korjaus on 2 + 2 = 4GB. DDR
muistien Dual Channel tarkoittaa ” aina samankokoisia ja parina”. Miniläppärit tyrkätään
maailmalle ±1GB minikoon
DDR muistilla. Sama mini koskee 1-ydin koneita, kuten AMD
Sempron SI ja Le, Athlon 2650e
ja Neo MV, sekä Intel Celeron
C220, 900, M400, M500 sarjat.
Google: cpu-world.com/
+ Me korjaamme jipot!

Kestokäyttökone!

Käytämme testatusti 400MHz
prosessorille valmiita hintalaatu № 1 emolevyjä. (Nyt
myydään 133- 200 MHz
työnopeutta). Me myymme
väylänopeutta, kaistaleveyttä
ja kasvunvaraa. Muistimme
ovat valmiiksi 1066MHz hyper
nopeutta. Kasvunvara vähentää
romua ja säästää rahaa.
Kertakäytön 12 romukilon
sijaan joskus aikanaan vaihtoon
menee vain 200 gramman prosessori.

2009 maailman parhaat

palomuurit ovat Comodo 10+,
Armor 10+ ja Outpost 9.
Mainoksista tutut preputtivat taas
arvosanoilla 1- 2.
Google: Matousec.com.

Tietokoneeseen ei liity viisautta.
Se on konemuisti, joka toimii
ykkösellä ja nollalla. Huoltoasiassa se on ihan käyttäjänsä
armoilla.

Macomtech suursiivous poistaa kertymät!

Kone välitallentaa kaiken, mutta
poistaa vain käyttäjän käskystä.
Niinpä jätetieto ja sotkut lisääntyvät jokaisesta käyttökerrasta.
Pikkuhiljaa priimasta
koneesta tulee kuuma
ja hidas temppuilija.
Ylilämpö grillaa emolevyä ja
kiintolevyä. Joka päivä.

Virus- palomuureina

käytämme AV-Test.org/ ja
Matousec.com/ 2007- 09
tutkitusti ±100% varmoja 10+
ammattilais- laadun ohjelmia.
Ne suojaavat myös rahasi, sillä
vuosimaksu on 0€. Tällä nolla
euron optio- ohjelmalla asiakkaamme säästävät jo yhteensä
yli 50.000 euroa vuodessa.
Pistäydy sinäkin osingoille!

Uudenkin koneen hidaste

on sisälle ängetty sumopainijan
kokoinen maksullinen virusohjelma. Kauppias ja ohjelmatalo kekkuloivat euroillasi.
+Koneelle haitalliset
lois ohjelmat saavat
meillä kylmää kyytiä.
+Huollamme ja korjaamme
myös kannettavat koneet
 08 474177 ja huollamme
myös ajan varauksella!
©Macomtech www.macomtech.fi

MACOMtech
TIETOKONEAMMATTILAINEN

TORIN LAIDALLA
OULAISISSA 474177
Puh: 0451261177
10-18 10-14

