Pikapano hidastaa
tietokonetta

Hitaan ja laiskan tietokoneen mainosnimi on
tehokas. Sitä ”tehoa” +Myydyin ohjelmiston asennus
on pikapano -next- next- next.
ei kannattaisi ostaa.
Kipattu syö käytössä +10%
Työhalut paljastaa
enemmän DDR työmuistia kuin
SuperPi testiohjelma. käsin ladottu asennus.
Sekunnit 15 ja 30 kertovat,
että Intel E8500 laskettua
piin 3,1415926... likiarvoa jo
miljoonan numeron jonoksi on
4-ydin AMD 9950 BE vasta
työnsä puolivälissä.
Google: cpu-world.com/
Nätti, siro ja 30W kuluttava
Nettikone 499€ perus
surffaukseen. ●2-ydin
Intel Atom 330 prosessori. ●2GB työmuisti.
●Seagate 160GB.
+Priima laadun virusturvalla
Hoh-Hoijaa- odottelua ei ole!.

SuperPi 14,6 sek. nopeuden
2-ydin Pelikone 999€
●Asus P5Q kasvunvara
emo- levy. ●Intel E8500/
333MHz. ●HyperX työmuistit. ●WD 1TB/32MB.
●Sapphire HD 4830 /
512MB / 3DMark® 11000 pist.
+ Peli on 1-ydin ohjelma. Siihen
4-ytimisen yksi ydin on mopo!
+Tehdaskoneen halpa emolevy
ja hitaat ±667MHz DDR muistit
pilaavat prosessorin nopeuden.

Ammattilaisen tietotyö vaatii
vääntökykyä ja nopeutta.
SuperPi 21sek jokakäytön
DDR3 Työkone 1464€
Yleiskone 550€ ●Asus
●Asus P6T Series emolevy.
P5K kasvunvarainen emolevy. ●Intel I7-920. ●6GB / 1333MHz
●Intel E5200 prosessori.
DDR3. ●WD 1TB / 32MB.
●4GB / 1066MHz HyperX
●Msi HD 3870 X2 1GB Overmuistit. ●Seagate 160GB.
clock / 3DMark® 16000 pist.
Pelittää Worms, Tony Hawk.
AutoCad-, SolidWorks suunnitteYleiskone hyvän hinta / laatu- luun ja muuhun kuvatyöhön
suhteen näytönohjaimella ovat CAD- Työkone 1730€
Multimediakone 645€ 1464€ kone, mutta Cad●WD 1TB / 32MB. ●HD 3850 piirtokyvyn erikois näytönohjain
/ 512MB Overclock / 3DMark® ●Nvidia Quadro Fx1700/512MB.
10000 pist. on suomeksi 2560
x 1600 kunnon kuvaa. Pelittää Hintamme ovat tosi kuin
vesi, sisältäen kotelo; virtalähde
Sims, World of Warcraft.
●Futuremark 3DMark® tutkii 400 - 550W; polttava DVD-RWnäytönohjaimen kyvyn. Isompi asema; näppäimistö + hiiri; XP
/ Vista; toimisto- netti- hyöty- ja
tulos on parempi.
hupiohjelmat plus kunnon asen●Emolevyjemme etuja
nustyöt.
ovat laatu ja laaja työno- ●Ei ±500€ jälkimaksuohjelmia.

peuden kasvunvara
(133-160)-200- 266-333400MHz. Se mainosten
”tehokas” 133-160200MHz ja PiFast 30-96
sek. ovat jo vanhaa
työhitautta.

©Macomtech www.macomtech.fi

MACOMtech
TIETOKONEAMMATTILAINEN

TORIN LAIDALLA
OULAISISSA 474177
Puh: 0451261177
10-18 10-14

