Keljuileeko tietokoneesi?

Pölynimuri ja tietokone tukkeutuvat
samasta syystä. Ne imevät kaiken
sisälleen, ja ilman apua tukehtuvat
tallennuksiinsa. Bittijätettä ovat tilapäistallennukset. Se sottaa kiintolevyn+ ohjelmat.
 Jäteongelman keljuilu alkaa hiDDR työmuisti on kuin löylyämpätaalla käynnistyksellä ja jatkuu pätri saunassa. Se siirtää ja varastoi.
kätyönä. Pätkä työtä ja pätkä koMuistin alamitta on vika. Kaupalle
neen odottelua.
se vika on ovela 40- 180- 300€ bis- 2 minuuttia käynnistyvä kone on jo
nes per kone. Muistidementia hidas- pahasti pipi.
taa konetta. Se pullonkaula pois Ulkoistus ja leasing- vuokraus
tuu lisäämällä muistia: Vista kone ovat hupsun hommia. Koneet ovat
+2- 3GB/Gt (Mm. eripari 2+1 ei ole 3 ikänsä jätetiedon ja ison virus suojan
vaan 2GB). 10” miniläppäri +1GB. pilaamia, mutta huollon sijaan ne ja
±400€ ohjelmat romutetaan. 08Xp kone +1- 4GB.
+Meiltä ne saat töineen ja asiakas- 474177. Järjen käyttöä ei kannata
ulkoistaa.
myönteiseen hintaan= ilman 2040€:n työlaskua.

Tietokoneet
eivät ole
halpuneet.
Niitä on
tyhjennelty sisältä.

Huolloksi narrataan

HD- videosta tök- tökkivää dia- kuvaa. Sitten palaa kannen
tiiviste.

valohoitoja, kuten: xKiintolevyn
eheytys 60€. xVirus tarkastus
180€. xMaksupuhelu 2€/min.
xTäys’ siivous hierojan kaluilla ja
kotikäynnillä 35€/h.

lisääntyvät salaa kuin sienet
sateella.

Maton alle lakaisu ei
auta. Meidän täys’

Nolla- muistin näytönohjain ja 1ydin prosessori tekevät aikansa

Ne kärpästatit

jätetieto- ohjelmarekis-

Amd 1- ydin kannettavat: teri- ajuri suursiivous
Sempron SI– Le– U- sarjat; Athlon
TF- Neo MV - L110 - sarjat; Turion
ML- MT- MK- sarjat.

auttaa. Sen tulos on
saunapuhdas tietokone, ja samalla
hoituu DDR viatkin.

Meillä muistit ovat tallella ja

Ammattilainen ei sotke ja fuskaa tekemäänsä työtä. Siksi käytämme virus- palomuureina: Tutkitusti parhaita ja kevyitä. 0€/vuosi. 100
%:n 10+ laatua. Ilmaisuus ja kärkilaatu ovat näppärä yhdistelmä.

Intel 1- ydin kannettavat:
 Celeron C220 - 400- 500- 700900- sarjat; Core Solo U- T- sarjat,
Core 2 Solo U- SU- sarjat.

kykytietokin on julkista. Seinällämme ovat +300

prosessorin SuperPi 1M nopeuslistat (13- 100 sekuntia) ja +200 näytönohjaimen 3DMark06 tuloslistat
(15000- 57 pistettä). Kuristeista vapaa kone on luja ja nopea. Ne saat
meiltä.

+Windows 7 käyttöjärjestelmää
olemme testailleet vuoden. Ohjelmaasennusten Kyllä? Ei? valinnat ovat
tietämisasia. Siksi oikea asennus on
Seiskallekin eduksi, ja äkkiä sisään
pikapano haitaksi.
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