Tietokone ihan
Meillä et saa sikaa säkissä.
Kerromme koneista työnopeuden, mitatun kyvyn ja iänpuhekielellä. Tärkeintä koneissa on

:na säkissä!
Pöytäkoneemme eivät ole 667MHz
DDR nopeuden ja ikivanhan emolevyn
kertakäyttökamaa.
Alustana käytämme 1600MHz väylän
P5K ja P5Q- sarjan emolevyä sekä
1066MHz nopeuden työmuisteja.
Kestokäyttö on säästö, koska seuraava
koneen osto on pelkkä 400MHz työnopeuden prosessorin vaihto.
3- ydin Amd Phenom 8400 (PiFast aika
36,4 sekuntia) sijaan meiltä 21 sek.
Perusnopeuden kone 200MHz
Intel E5200 prosessorilla ja itsellisellä
512MB näytönohjaimella h. 550€.
800-1200 euron Intel 4- ydin Q6600
(21 sek) konetta virkumpi 15 sek.
Ylinopeuden kone 333MHz Intel
E8500 prosessorilla, 3DMark® 10000
pisteen näytönohjaimella h. 799€.
l8.1.2009 ovat Intel Q6600
prosessorin koneet jo 2 v.
vanhoja. www.cpu-world.
com/
4- ydin AMD Phenom
9850BE (30,2 sek) sijaan
meiltä 12 sek. Lentonopeuden
kone 333MHz Intel E8500 prosessorilla ja 3DMark® yli 15000 pisteen
näytönohjaimella h. 1059€.
lPiFast ajassa kone laskee piin likiarvosta miljoonan numeron jonon.

just’ se mitä sinulle yleensä ei kerrota.
2004 uutuus olivat miniläppärit,
kuten Asus M5600N, FSC P7010,
Flybook 3G ym. Erot nopeudessa
(PiFast 57 … 343 sekuntia) ja hinnan
vastineessa olivat silloinkin isoja.
2008 läppärit ovat päältä nättejä.
Sisällä on monenlaista
katiskaa, kuten 2003
mallin Intel Centrino
alusta, yksinkertainen
Celeron/ Sempron/ Via C7 prosessori
ja muistiton Intel GMA, Ati HD, SiS Mirage tai Via Chrome näytönohjain.
Ellet halua Jouluna tonttuilla
pyydysten kanssa- pistäydy meillä.
Olemme seuloneet hyvät huonoista
ja suosittelemme muutamia 2008
mallin Intel Centrino 2 alustan läppäreitä. Niissä prosessorin työnopeus,
prosessorin oman L2 muistin koko ja
näytönohjaimen 3DMark® kyky kestävät päivänvalon.
Virusohjelmina myymme vain tutkittua
100 varmaa 10+ laatua, kaiken lisäksi
100% alennuksella. Meillä säästät konetta, sähköä ja pinon satasia.
Kalleinta hitautta on huollon
puute. Siinä touhussa paistuu emolevy
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ja kiintolevyn tiedot.
Halvinta nopeutta on koneen
suursiivous ja muistidementian poisto.
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