Uutena kuuma tietokone

Hidas tietokone rassaa
Windows käyttöjärjestelmä ja ohjelmat
ole klöntti, vaan kasa irtopalikoita.
hermoja ja haaskaa aikaa. eivät
Ne sisältävät tarpeellisen, mutta myös
Siksi bittisotkut kannat- turhakkeita ja haitakkeita. Siksi ohjelmaasennus on aina käsityötä ja tarkkaa
taa siivota, ja myyjän
karsimista
valmisviat+ kipattu
ohjelmaklöntti korjata. Kreikkalainen  tukipaketti

Hienon nimiset esi- suositus- käyttöönotto- asennukset tarkoittavat ohjelmien
klönttinä kippausta. Se klöntti on
laahaava jarru. Käynnistys venyy, koska
kone latailee turhia ohjelmia. Ne turhat
härdelit pyörivät taustalla ja hidastavat
työtä. Avaimet käteen palvelu on sama
rahat ja nopeus pois, Troijan
puuhevonen. Sisällä kyttää
neljän ohjelman elatusmaksut.
Puhdas ja kuristeista vapaa kone on viileä Meidän suursiivouksessa bittisotkut,
ja nopea. Puoskarin optimointi, eheytys amatöörin kippaus ja maksuohjelmat
päätyvät aina jätepönttöön. Siihen
ja päivittely eivät tukosta poista!
loppuvat turhat ±70:n vuosimaksut.
Ikiliikkujaa ei ole keksitty. Kitka pysäyttää
liikkeen. Tietokoneen kitkaa ovat Windowsiin ja ohjelmiin kertyvät jätebitit.
Se tauti etenee kuten hoitamaton sepelvaltimon ahtauma: Hidas- hitaampipaistunut tietokone. Ahtaumakoneen ainoa apu on suursiivous.
Paras aika on ennen savumerkkiä.
Sen palvelun (70) saat meiltä.

Savun hälvettyä pelasta

Toimimaton tietokone ei tarkoita hätää, tai
uuden ostoa. Ykkösasia on tärkeiden tietojen pelastus. Tunarit kannattaa pitää loitolla.
Windowsin asennus sotkee kiintolevyn
tiedot. Ensiavun (0451261177 ja
pelastustyöt saat meiltä.
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Siksi meiltä: Intel 4- 10 ydin palvelinkone. Äärinopea SuperPi 10- 11 sekunnin kone. 2D kone 2560x1600 resoluutiolla CAD suunnitteluun. 11- 13
sek. pelikone 100 kuvaa sek.
näytönohjaimella. Työkone
2 näytöllä+ automaattivarRysän päältä kiinni
SquareTrade vakuutusyhtiö (USA) julkisti muuslevyllä. 3D kone videoille, ja 2D kone valokuville.
30.000 kannettavan kestoiät.
Työkannettavat, kuten sarjaportti; 2DSiinä Made to break- tehty
CAD; Simm- 3G, ja 1920x1080 resoluutio.
hajoamaan bisnes jäi rysän
18 sek. nopeus jo ydinosien emo, propäältä kiinni. Puolet mini
ssu, muistit vaihdolla 320. Google:
läppäreistä ja kolmasosa isommacomtech SuperPi @ notebookcheck.net/
mista hajosi ennen aikojaan.
Vista- ja mini-läppäreiden paha
Meidän 18 sek ja 560 milj. transistorin
valmisvika on pieni 0,5- 1GB:n muisti. Intel 2- ydin opiskelija kannettava
Romuksi ja roskiin pysäytys on muistin (800) tekee1opintoviikossa työmäärän,
lisäys. Sen palvelun saat meiltä.
jota 45 sek. 4- ydin AMD Phenom P960
Google: SquareTrade laptop 1109
vääntää 2½ viikkoa, ja 94 sek. 1- ydin
@ Hehkulamppuhuijaus
Intel Atom N455 yli 5 viikkoa.
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Matousec Security tutkitusti Comodo
TIETOKONEAMMATTILAINEN
100% ja Pc Tools 99%.
Hylättyjä ovat mm: Trend Micro 9%; T O R I N L A I D A L L A
F-Secure, alias nettiyhtiöiden tietoturva OULAISISSA10-18 10-14
9%; ESET 6%; McAfee 2%; Panda 2%. (0451261177(08-474177

