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

Kätkemis- ja kytkemiskauppaa!
Tietokonekauppa kautta Pohjan- Vauvakuvat grillissä!
maan on melkein yksituumaisTietokoneen käytta: Iästä viis- Uutuutena myytö tuottaa aina jätedään- Työkyvystä ei hiiskuta ja
tietoa ja tiedon jätKokohintaa ei paljasteta. Mainosteitä. Ne sotkevat
hinta 399-999€ on petkutusta. Kone
rekisterit ja hidasei toimi, ei käy eikä kuku. Ellet pulita
tavat + paistavat
vielä TONNIA lisää.
konetta, kunnes ylilämpö grillaa

Mainos on houkutuslintu, varsinainen
HARAKKA.

Käyttö paljastaa, etteivät
Turrbo Celeron ja
Superr tehokas 6000+ tuplaydin
nekään olleet totta. Kone on umpilaiska. Se käynnistyy hitaasti ja
väsyy nopeasti! Joutuisaa on vain
sähkömittarin numeroiden vilinä ja
haaskattujen työpalkkojen kahina!

Kätkentäbisnes kynii:

®200€ työohjelmasta. ®300€ töistä + call girl. ®400€/5v antiViristä.
®400€/5v tai ®5€/kk palomuurista.
®80€ DDR muistista. 2GB riittää kyllä Vistalle, ei Norton, F-Secure, Kaspersky, Norman, tai muulle virus
(90,97 %) imurille. Katso www: PcMag.
com/ 05.22.07; PcWelt.de 144166.
Kun kone saa olla muuta kuin kömpivä ajan kuluttaja ja iso, jatkuva rahanreikä - näytä kaupustelijalle nopeat ja tehokkaat
autonperävalot.
Meidän ”Autot” ovat valmiita. Niissä
on myös ®moottori, ®vaihteisto ja
®turva, kuten ®jarrut. ®Koneistamme puuttuu veivaus käynnistys
ja Visan jatkuva vingutus!

emolevyn ja kiintolevyn.
Samalla nuotiolla kärventyvät kuvat ja muut tärkeät asiasi. Odotuttava ja hidas kone tuoksahtaa savulle.
0 palaa jo, kun sammutus odotuttaa.

Ainoa turva on suursiivous.
Meillä se tapahtuu noin tunnissa.

MOKKULA ja UFO-

toimivat Saksasta ostetuilla UMTSaalloilla. Tosin harva niitä ja
UMTS mastoja luonnossa
näkee tai kuulee.
Vain mainoksissa.
Suosittelemme GPRS
kännykkää + Bluetooth tietokonetekniikkaa. Siihen mastot on sivummallakin. Osat useilla ovat valmiina.
GPRS- osaamisen saat meiltä!

Nyysityt takuut!

Merkkitarra pöytäkoneen takuu on
lyhyttavara kaupassa vuosi. Meiltä
koneesi saa komponenttitakuut 1v3v- ikuinen. Täyspitkänä.

Ylioppilaalle!

Uuden 333MHz tekniikan
pöytäkoneeseen saat tarvittaessa
hopeisen kaiverretun tunnistelaatan.
Kolmella ME:llä ja kuudella SE:llä näytetty tietokone osaamisemme on laa█ Emme suosittele SIS Mirage tua. Se on helppo antaa ja ilo saada.
näytönohjaimia!
Me olemme ihan lähellä. Muut ME- SEovat hieman syrjemmällä; Kehä
TIETOKONEAMMATTILAINEN osaajat
Kolmosen sisäpuolella.

TORIN LAIDALLA OULAISISSA
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