Ostatko sian
Tietokoneet eivät ole
halpuneet. Ne ovat vanhen
neet ja tyhjenneet. Täysi on
luja, mutta tyhjä täyttyy
savulla.

Pölynimuri ja tietokone

DDR työ- keskusmuisti on kuin
löylyämpäri saunassa. Se siirtää
ja varastoi. Intel Centrino 1 ajan
1- 3GB/Gt alamitta on konetta
hidastava vika, ja myyjälle 40300 bisnes per kone.
x Kannettavat myymme täydellä 4GB:n
muistilla ja korjaamme muiden myymät
muistidementiat.

imevät sisälleen, ja tukehtuvat
lopulta tallennuksiinsa. Kone
välitallentaa kaiken, ihan itsek
seen. Se bittijäte sottaa ohjelmat
+ ohjelmarekisterin. Tukkoinen
kone on hidas ja jäykkä kuin rau
takanki. Jätevuori on koneelle
sepelvaltimon tukos.

Jätehuolto Oy ei hypistele

ja litistele jätteitä, vaan tyhjentää
pöntön. Täys tyhjennys sopii
koneellekin, mutta osaajat ja
tekijät ovat harvassa.
Toki 30v. kokemuksella
on tyrkyllä jätetiedon
tiivistys- eheytys- tarkastus- huo
lenpito- litistelyä. Siinä litistyy vain
lompakko. x Sama hypistely pilaa
työelämän atk- ulkoistus- ja leasing koneetkin. Se sotkuinen hi
taus maksaa maltaita ja aiheuttaa
jännitysniskan sekä pääkivun.

Näytönohjaimen core

(prosessori) tekee kuvan. Jos
pystyy. Liikkuva kuva vaatii avuksi
oman muistin. Osassa koneista
on muisti, muissa ei. Se ei
myydään ±2000MB Jopa- Jaet
tu- Integroitu- Varattu- Up tomuistina.

Ulkomaisen kaupan tapojen
mukaan, ikä ja ydin visusti salaten, ovat tyrkyllä: Retro 1- ydin
prosessorit Amd Sempron- Ath
lon- Turion ja Intel Celeron-Core
Solo- Core 2 Solo. Pianolakalla
tuunatut ehtoo (v.2003) puolen
533- 667MHz Intel Centrino 1
emolevyt. Sika säkissä
ulkomaan konsteilta
pelastut, kun näytät
salamyhkäiselle kaupalle
perävalot ja käyt meillä. Kannet
tavien emolevy on 2008 Intel
Centrino 2 tai 2010 vPro ja pel
tikoneiden Asus emomme on
Best price/ performance=
Äideistä parhain.

Maton alle lakaisu ei konetta

auta. Meidän jätetieto- ohjel
marekisteri- ajuri suursiivous (60)
auttaa. Tulos on nopea ja viileä
tietokone. Samalla poistamme
konetta ja lompakkoa haittaavat
virusohjelmat. Tilalle saat: Tut
kitusti parasta 10+ laatua ja
keveyttä. Vapautuksen vuosi
maksuista.

xMeillä vanhakin nuortuu 19
sek. vauhtiin emolevy+ prosessori+ muistien vaihdolla 320/
töineen.Kestokäyttö on säästö!
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Elektroniikan vakuutusyhtiö
Square Trade (USA) julkisti
30.000 koneen kestoiät. Kolmasosa läppäreistä ja puolet
miniläppäreistä rikkoutuu alle 3
vuoden. Googlesta näet merkit
ja viat: SquareTrade laptop 1109

Intel ja Amd eroja ovat
työnopeus, huippunopeus, pari
vuotta ja hinta. Vakio prosessorien
2009 SuperPi kärkiajat ovat Intel
10 sekuntia ja Amd 20 sek. Jo
2007 myimme 21sek. Intel
koneita.SuperPi sek.= Kone las
kee piin 3,14 likiarvoa miljoonan
numeron jonoksi.
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Tyhjä täyttyy savulla!

säkissä

Lämpö rikkoo tietokoneen. Kau
pan jymäytysten lisäksi grillaajia
ovat raskas virusohjelma ja
siivouksen puute.
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