Nyt hyväkin on halpaa!
Vanhan töpselitavaran liikesuunta Emo- Euroopasta on
itään ja pohjoiseen. Se johtuu
maapallon pyörimisestä, tai
ovelista kauppiaista.
1980 luvun VGA näyttöjä ja uutena 3vuotiaita tietokoneita on tyrkyllä jo marketeissakin. VGA- DVI kuvaero on kuin
TV:stä tuttu Analoginen- Digitaalinen ero.
Ei iso, vaan suuri. Meillä VGA on euron
tuuma. Käytettynä, pitkäperäisenä.
Rompemyynti koskee
USB 2.0 Flash muistitikkujakin. Niiden osaajat
vaihtuivat
pari vuotta
sitten. Kärryiltä tippuneita
myydään silkalla nimellä
ja koolla. 2- 6MB/ sek siirtonopeuden
myyjä salaa joko tahallaan, tai tarkoituksella. Hitaus on pers’nettoa, sillä 3MB/s
siirtää tietoa 10 kertaa kauemmin kuin
30MB/s.
Meidän nopeutemme on 30- 60MB/s ja
tikut kestävät uimapuvun taskussakin.
•Euroopan koneiden priima- epäkuranttihukassa tilat löytyvät tyyppikyltin tiedoilla
Internetistä!
Pitkän iän ja pirteyden
salaisuus on jogurtti.
Tietokoneen lääke on

ammattiosaaminen. Kiintolevyn eheytys ja muut poppakonstit eivät auta. Valtaosa koneista kuolee
saappaat jalassa, sisätautiin, ja liian
uutena. Se on sitä kertakäyttöä.
Hidastuneen koneen vaihtoehdot ovat
yhtä kovat kuin sepelvaltimon ahtaumaa
sairastavalla: Lyhyt elinkaari tai ammattiapu.
Kannattaneeko 60€:n takia rääkätä perhettä ja itseään? Tunnin huolto pelastaa
koneen.

Tietokoneen kuva on pisteitä. Liikkuva
kuva on vaihtuvia pysäytyskuvia. Vanha VIA, Mirage, Intel GMA, ATI 9000,
NVIDIA 7150M ym.
emolevy ei piisaa liikkuvan pisteen tekoon.
Tulos on jarrutusjälki.
Sen tihrustaminen
on silmille raskasta. Olemme allergisiaTiensä päässä- Suttukuva- Ylihinta- Susi- koneille. Siitä on hyötyä sinulle, kun
haluat välttää pyydykset.
Halvin uuden emolevyn TV:ksi kelvollinen 17” kannettava maksoi elokuussa yli
tonnin. Nyt Acer alensi sen 850€.
Sis: Esiasennettujen, huonojen, maksullisten ja koneelle vahingollisten
ohjelmien poisto; Maksuista vapaat
ohjelmat; Ammattityöt; Nettityöt;
Oheislaitetyöt; Laukku.
•Töpselit kiinni ja menoksi- pakettimme
sopii tip- top asennusta haluavalle käyttäjälle. •Korjaamme melkein onnistuneet
”tee se itse” asennustyöt.

Valmiiksi vanhat pöytäkoneet kootaan 133- 200 MHz prosessoreista, DDR
667MHz muisteista ja ”eipä kerrota sinulle emolevystä”. Niitten PiFast aika on 3040 sek. ”Huippu” PiFast 20 sek 4-ydin
sekatavarakone maksaa 1199€.
Meidän lukumme ovat: 333400MHz prosessorin työnopeutta,
800MHz DDR väylää, Asus P5 emolevy
ja PiFast 12- 20 sek, alkaen 750€.
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