Hitaat ja halvat tietokoneet
50- vuotias pyörivä HDD kiintolevy on koneille pullonkaula. Uuden SSD koneen
pullonkaula on tuolin ja näpäppäimistön välissä. SSD levy
vy
hakee tiedon 40 kertaa nooTänä jouluna halpojen kannet- peammin, heti startista al-tavien alapää kömpii vuosien
kaen. Se käynnistää Win2003- 08 SuperPi 62- 20 sekun- dows 7 ja 8.1 koneet 10-20
20
nin hitautta. Niitä ovat: Intel
sekunnissa, mutta HDD
Pentium ja Celeron. Amd
levy ~1-2 minuutissa.
E1- E2. Amd A4- A6- A8 ja
✚SSD lyhentää vanhan koneenA10. Vältä näitä tiedon löydät
kin odotteluajan murto- osaan ja
Google haulla: hitaat prosesso- +2 minuutin startin 30 sekuntiin,
rit Macomtech
alk. 220€ töineen. PS Levy käy
✚Hyvä nopeusmittari on
n
aikanaan uuteen koneeseen.
SuperPi testi. Siinä ko-ne laskee piin 3,14159..
Maton alle lakaisuhuolto
arvon miljoonaan desiKoneen jäteongelma ovat
maaliin asti. Läppäreiden 2014 käytöstä koko ajan kertyvät
kärkiajat ovat Intel 10 sekuntia roskabitit. Ne sotkut ovat hidaste
ja Amd 22 sek.
ja kuumennin. Ajan myötä +50ºc
sisälämpö rikkoo kiintolevyn
Kertakäyttöiset läppärit
ja emolevyn. Sotkut poistaa
Osa Tonttulan kannettavista on kiintolevyn tyhjennys ja uusi
tyhjää täynnä. Emolevyn kaksi ohjelmointi, alk. 70€. Siivous on
muistipaikkaa on syöty pois,
hyvä tehdä 2-3 vuoden välein.
ja tilalla on yksi pieni juotettu
Hiirellä klikkailtu levyn ja rekismuisti. Sitä ei voi vaihtaa, eikä terin eheytys eivät poista mitään.
isontaa.
Ne ovat tiedon siirtelyä,
lyä,
ena
ei poistoa. Siivouksena
Esiasennus on ihan roskaa eheytys on samanlaista
aista
Pelkkä väärä asennus riittää
n
roskien siirtelyä kuin
pilaamaan uuden ja nopeanmaton alle lakaisu.
kin koneen. Tehdaskoneille
se temppu on tehty. Niihin on
Katso mitä saat, ei hintaa
ängetty koko Windows kaikkine Mainokset eivät kerro koko hinrönsyineen ja vajaa sata turhaa taa. Tietokoneissa on nippu tehä on
roskaohjelmaa. Näkymä
dasvikoja + jälkimaksu ohjelmia,
kuin neljän metrin joulu-ja osasta oheislaitteita puuttuu
kuusi 2,5 metrin huoneesesmm. kaapelit. Meillä hinta sisältää
sa. Korjaus on koneen
kaapelit ja asennuksen, kuten:
tyhjennys ja oikea ohjel-Brother HL-1110 lasertulostin
mointi. Se kannattaa
75€, ja 24” BenQ GL50H Hdmi
teettää ennen ostoa.
näyttö 175€.

Uudet tietokoneet ovat
halpuneet. Samalla ne
ovat hidastuneet, vanhenneet ja tyhjenneet sisältä.

Koneissamme on Windows 7
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Myymme 10-15 sekunnin
startin ja 128GB SSD levyn
pöytäkoneet alk. 750€, ja kannettavat alk. 800€. Molemmissa TIETOKONEAMMATTILAINEN
on: Uusi 600MB sek. nopeuTIETOLIIKENNEAMMATTILAINEN
den emolevy; 8GB muisti;
T
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SuperPi 12-16 sek. nopeuden
Intel prosessori; Windows 7;
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jelmat.

MACOMTech

08-474177

