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

Kartelli kynii rahasi!
Mitä sinä meinaat jättää jälkipolville? Kymmenen tietokoneen
raatoa ja päälle sata kiloa muuta
Atk-romua? Asian voi hoitaa fiksumminkin.

Laina-asioissa on pakko kertoa hinta ja
oikea vuosikorko. Isolla kirjoitettu 5%
(Prime) on helposti 27 prosenttia.
Atk-asioissa isolla kirjoitettu on emävalhe jota ei oiota.

Osta uusi emolevy, koska emo

jelma. +300€/5v puhelinyhtiön palomuuri.
+Meidän hintamme ovat kone käyttövalmiina. Takuummekin ovat täys’ pitkiä ja maksetut ajuri- CD:t saat itsellesi.

Jos raskit luopua kalliimpien ja uutena
pari vuotiaiden koneiden ostosta. Niitä sikoja säkissä ovat tietokone- ynnä
kännykkäkaupat pullollaan.
on koneen moottori. Siihen tökitään
helposti vaihdettavat irto- osat +prosessori +DDR työmuistit +näytönohjain.

Tupla rahastus menee esimerkiksi
näin: +100-200€ konttori-ohjelma.
+100-300€ asennustyöt. +80€
Adsl/ nettityöt. +400€ / 5v virusoh-

2004-06 väylänopeuden 533-800MHz
vetäisemolevyllä kone on äkkivanha ja hidas= Vanha kartelli on
syt välistä ja rykäissyt ilman lupaasi
PiFast 30-40 sek. Parasta ennen päikoneeseen esimerkiksi seuraavan lasväyskin meni pari vuotta sitten.
kun: Microsoft Works ja Office, Micro2008 emolevyn väylänopeudet ovat
soft Explorer, Mail, Adobe Reader, Me1333- 1600MHz ja Intel prossun PiFast dia Player- Center, Photo Gallery, DVD
Play- Maker- Suite, Movie Maker, Quick
nopeus 12- 20 sek. Kasvunvaran
räätälöinnillä saat: +2 koneen elinkaa- Play ja huono haittaohjelma.
ren 1 ½ koneen rahan menolla. +Aina +Ensimmäiseksi me suursiivoamme
uus-vanhaa nopeamman koneen ja pa- kiintolevyn.
remman kuvan. +Konepellin alla on reInternet liikenne on täynnä roskaa,
servissä tehotykki. Pelkällä irto-osien
rosvoja ja ilkeilyä. Niiden kanssa pärvaihdolla. Alkaen 750€.
jää kahdella hyvällä ja erillisellä ohjelmalla.
Massiivisen törkymyrskyn torjujina ovat
Säästät satasia €€, vältät roparhaita palomuurit Outpost, Armor,
mua ja saat ehtaa nopeutta, kun vaihComodo ja ProSecurity. Yksittäiset loisdat nykykoneesi sisälle 2008 mallin
tunkeutujat listii ±100 varmasti virus”moottorin” eli kasvunvaraisen emoohjelmat WebWasher, AVK2008, Antilevyn, prosessorin ja työmuistit alk
Vir ja Avast!
260€ töineen.
• Puolessa työtunnissa saat hyvät ja
• PiFast ajassa kone laskee piin 3,14 li- erilliset.
kiarvosta miljoonan numeron jonon.
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