T I E T O K O N E N O P E U T T A

Jätetieto särkee tietokoneesi!
Kunnossa oleva tietokone toimii
kuin pikaviesti. Aina täysillä ja
kapulan vaihto.
1Startti: Bios on koneen starttimoottori ja käskyttää käynnistyksen – N.Y.T./ sekunneissa.
2Käynnistys: Systeemi- piirin kiintolevy ja prosessori käynnistävät koneen VÄLITTÖMÄSTI/ kymmenissä sekunneissa.
3Toiminta: Koko systeemi- piirisarja käskee varsinaista toimintaa. Prosessori tekee työt. Työnopeus on HETI/ sekunneissa.
4Sammutus: Systeemi- piirin kiintolevy ja prosessori sammuttavat koneen VÄLITTÖMÄSTI/ kymmenissä sekunneissa.

1980- luvun 400- kontrastin VGA
näyttöjäkin myydään. Meiltä 2010- luvun 2500 kontrastin, 2 millisek. kuvan-

Koneen suursiivous

Tee ihmeessä työtä
nopeammalla, älä nopeammin!

vaihto nopeuden ja 22 tuuman Dvi, Hdmi
ACER hintaan 250€.

Nettikone 70 €uroa!

Kevyen käytön opettelu- nettikoneen ei tarvitse maksaa maltaita. Jo 70€250€ saat meiltä käytetyn,
huolletun, töpselit kiinni valmiin Linux– tai Windows koneen. Meiltä niitä saa.
Varmoja ukkosvahingon estäjiä!

250€ käytettymme ovat nopeampia
kuin uudet, vanhan emolevyn pikku Celeronit. Ja isommatkin Celeronit, joissa on
sisällä 20- 60 % prosessoritehosta syövä Etrust-Vet, F-Secure, Kaspersky, McAfee, Panda, Norton, Trend Micro, NorHitaus on pieni vika. Usein se
man & kumpp. Lisää maksullisista hömpon vain seuraus. Isoa vikaa ei pieneen
pä ohjelmista www: tietokone. fi/ 32469 ja
edes mahdu.
Av-Test.org.
Jätetieto: Kiintolevylle kertyy välitallennuksia. Parissa vuodessa tulos on jo Tietokoneen ostoon pätee
Ojalan laskuoppi
jätevuori. Vuorikiipeily on hidasta.
C- asema: Itse ohjelmat ovat avoin- Alla olevat ovat virallisia
na kuin villatakki takiaispuskassa. Tartun- PiFast työnopeuksia:
Vanha Intel Prescott
taa seuraa oikuttelu.
Vou-Vou: Virusohjelma pilaa käyn- vääntää työtä 42 tuntia, jolnistyksen. Se rohmuaa prosessorin tehon loin palkka + sotu= 840€.
Intel QX9650 räppää
ja isännän rahat.
Dementia: DDR työmuisti on tiedon homman 12 tuntiin, jolloin
palkka + sotu= 240€.
siirtopumppu. Pieni koko on hidaste.
on kotona ISO työ. Meiltä se
käy tunnissa. Käytössä on kolme telakka- asemaa, ammattilaisen kalut ja satojen koneitten
kokemus.

Uusimme läppäreiden kuluneita ja kastuneita näppäimistöjä. Meiltä se käy parissa tunnissa.
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