Pussi

UMTS ilmaa

Tietokone toimii käskyllä
heti. Hitaus johtuu viasta.
Me siivoamme bittisotkut,
ja korjaamme muistiviat.

Supisuomalaisesta kaupasta saat tiedon
ja neuvot kuin apteekin hyllyltä.
Atk- kaupassa sika on säkissä.
Koneet ovat huippuja ja tehokkaita, vaikka: 2/3- osaa kuristaa
Tietokone ei ole viisas, eikä sisäsiis- alamittainen DDR muisti, tai täysin muisti. Se toimii ykkös- nolla ketjulla, ja
titon Intel Gma- Hd/ Ati- Amd/ Nvidia
käytön jätösbitit tukkivat kiintolevyn. näytönohjain. 2011 prosessoreiden noTauti etenee kuten hoitamaton sepel- peusero on 90 sekuntia. Mitatut SuperPi
valtimon ahtauma: Hidas- hitaampi- ajat ovat 10- 100 sekuntia. Näytönohmenetetty kone.
jaimien kykyero on 23940 pistettä. MitaBittisotkut poistuvat vain kotut 3DMark06 pisteet ovat 60- 24000 väneen tyhjennyksellä. Ei muulillä. Google: superpi & 3dmark.
ten. Sen palvelun (70€) saat
✚Paras ehkäisy ulkomaan konsteille on
meiltä. Kepulikonstit eheytys,
numerotieto. Meillä tiedät mitä saat.
päivitys ja virus tarkistus eivät
Alan tavoista poiketen koneemtukosta poista!
me on: Adsl- Wlan- 3G käyttövalPussillinen 5G UMTS ilmaa mis. Valmisvioista ja rahat pois- ohLTE- 3G ja WiMax- 3G laajakaista vie jelmista vapaa. Paremmalla myyjän
vuodessa vakaita satasia, mutta tuo
virhevastuulla kuin 1 vuosi. Käsityöepävakaita Megoja 2G/ 0,4:n ja kym- nä asennettu ja turhat bitit pois karsitmenien välillä. Nopea 1000 Mb/sek 4G- tu. Mainosten ”esiasennettu” on törAdvanced on keksimättä. Hyvä omaval- kyinensä kipattu.
vontamittari on www.speedtest.net/
Prosessorin tärkeät luvut ovat:
Salatut kärpäsmyrkyt
Sisäinen- 400- 1600 MHz ja ulkoiUudet koneet ovat hitaita
nen 100- 400MHz tiedonsiirtonope✚ kuumia bittien kulkua esus? Transistorimäärä 47- 1500 milj?
tävien bisnesvikojen ja 1-ydin
Ne tekevät työn. L2/ L3 välimuistin
prosessorin takia. Ne ovat
koko 0,5- 12MB? Testattu nopeus?
myyjälle herkku, mutta ostajalle kuin 3- 6 ydin koneet käyvät yhdellä pysatasia € polttelis. Läppärin ilmatila
tyllä. Yksi ydin tekee ja viisi makaa.
on pieni ja puhaltimet minikokoa.
Perus ohjelmat+ pelit ovat 1/ 2 ydinSalatut 1- ydin kannettavat: Amd ohjelmia. Tasan ytimiä käyttävä rinnan
C-30 &E-240. Amd Sempron V105- prosessointi on vielä keksimättä.
V160 sarja. Amd Athlon Neo K125- Yksi värikuvapiste syntyy 24 bitisK145 &Neo Mv-40 (v.2009). Intel Ce- tä, ja HD kuvassa pisteitä on 2 miljooleron 900 &925.
naa. Sitä mopo ei jaksa.
Lisäksi 3D näytönohjain
Tunnin työ 5 tunnissa
sopii elokuville, ei 2D valoMeidän 18 sekunnin ja 560 milj.
kuville. 3D sotkee kuvat,
transistorin 2- ydin Intel kannettava
kartat ja CAD piirustukset. ✚Meiltä
(800€) tekee 1 tunnissa saman työ- SuperPi 12 sek. 2- ydin Intel 3D- pelimäärän, jota 45 sek. 4- ydin AMD
kone, tai 2D- valokuvakone alk. 820€.
Phenom P960 vääntää 2½ tuntia, 57
sek 1- ydin Amd E-240 yli 3 tuntia,
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ja 94 sek. 1- ydin Intel Atom N455 yli
5 tuntia.
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