Uuden tietokoneen viat!

Tietokone toimii bittiketjun suoralla
Tietokoneen heikot osat
vedolla, kuten polkupyörä. Ne ketjut eiselviävät takuuaikana.
vät sykkyröitä ja rellukkana roikkuvaa
Valmiit kuristeet ja alamitta löysää kaipaa. Siksi koneen ensiasennus ja ohjelmien asennus on aina tierikkovat hitaasti, mutta
tolaji. Windows käyttöjärjestelmä rönvarmasti.
syilee turhia ja on ylimittainen, kuten
Pöytäkoneen ilmatila on 25
litraa, mutta kannettavan vain
2,5 litraa. Pienempi on heikompi. Eri merkkien kestoero
on suuri. Sen kertoo SquareTrade
(USA) vakuutusyhtiön julkistama tutkimus 2007-09 mallin kannettavien
laadusta. Puolet mini läppäreistä
kesti vain 2 vuotta. Isoista malleista
joka kolmas rikkoutui alle 3:n vuoden.
Faktat löydät Googlesta: SquareTrade
laptop 1109.
+Meillä miniläppärissä on 2GB:n ja
isommissa 4GB:n DDR työmuisti.
(Ei 1 ja 2-3GB).

Kone on yksinkertainen

laite. Se on koottu kymmenestä keskenään eripituisen käyttöiän omaavasta irto-osasta. Toimimaton kone tarkoittaa pikku vikaa, ei uuden ostoa. Siinä
tilanteessa ykkösasia on tärkeiden
tietojen pelastus.
Rikkoutuneen osan vaihto on halpa remontti. Työnä se on ruuvien
aukomista ja ohjelmointia. Ikävät
kitinät ja sepelimyllyn ääni poistuvat 15p:n puhaltimen vaihdolla.
+Kannettavan koneen täyspurku on meillä parin tunnin työ. Liika pienen DDR muistin korjaus hoituu 7:ssä
minuutissa.

Kelpo tavara kannattaa

neljän metrin kuusi.

Kippaus on karhunpalvelus!
Kauppiaiden ”suositus asennus”, ”esiasennus” ja ”käyttöjärjestelmän aktivointi” tarkoittavat suomeksi
kippausta. Tekijä sylttää koko
nelimetrisen joulukuusen 2,5
metrin huoneeseen, juurineen.
Se lintsaus on jatkuva jarru:
Käynnistys hidastuu, koska kone latailee tarpeettomia ohjelmia. Turhat
prosessit härdelöivät taustalla ja syövät koko ajan DDR työmuistia. Maksat silkasta haitanteosta.
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Meidän koneemme ovat

oikein asennettuja. Työnä se on noin
sadan otetaan- karsitaan- valinnan
täysistunto. Ammattilainen ei valmista
työtään sotke. Edes rahasta. Me emme käytä raskaita maksullisia viruspalomuureja, vaan keveitä ilmaisohjelmia.
2007 alkaen olemme asentaneet 3500
tietokonetta. Niissä asiakkaamme
säästävät ilmaisilla turvaohjelmilla
yhteensä jo 210.000 euroa vuodessa.
+Kymmenessä vuodessa 60p/ vuosi
on iso raha, kun parempi on ilmaista.

”Rahat takaisin”-takuu

ei ole kuin Manulle illallinen. Rekisteröinti ja rekisteröintitodistuksen paperitulostus on tehtävä itse, viikon sisällä ostosta.

käyttää loppuun. Vaihtamalla pelkät
hitaaksi käyneet ydinosat saat 320
eurolla 2010 tekniikan SuperPi 18,5
sek nopeutta. Hinta sisältää 1600MHz
väylän Asus P5K emolevyn, 266MHz
työnopeuden Intel E6600 prosessorin,
1066MHz HyperX muistit ja ammatti©Macomtech www.macomtech.fi
työt. Osien takuu on 3 vuotta.

+SuperPi on koneen nopeustesti.
Google: macomtech superpi
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