
Komputer domowy

Ile kosztuje komputer do domu?

  

W naszych domach już od dawna są obecne komputery, służą nam raczej do rozrywki i do
serfowania po internecie. Takie wymagania ma 93,4% z nas, 67,6% pracuje na komputerach st
arych (cztery lata i więcej) i przestarzałym oprogramowaniu. Większość uważa że zakup
nowego komputera to wydatek rzędu 3000-4000 zł, bo tyle zapłacili za poprzedni komputer kilka
lat temu. Dzisiaj sytuacja wygląda nieco inaczej, komputery potaniały strasznie i są oferowane
w bardzo wielu sklepach co jeszcze bardziej czyni je dostępnymi. W wielu domach jest ich kilka,
połączone w sieci korzystają z jednego łącza internetowego poprzez router. Koszt nowego
nowoczesnego komputera to dzisiaj 
900-1500zł
, komputer taki spełnia wszystkie nasze potrzeby i jest kilka razy szybszy od maszyny kupionej
trzy, cztery lata wcześniej. Jednostka za 
900 zł
oferuje moc obliczeniową komputera za około 
4000-5000 zł
kupionego w roku 2006, do tego pracuje na najnowszym oprogramowaniu.

  

Przykładowy komputer za 900 zł 
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Procesor -                          AMD Athlon x2 270 box AM3

  

Pł Głuwna-                          Asus M4N68T-M

  

Karta Grafiki-                     GeForce 7025 256MB

  

Dysk Twardy-                   500GB SATA II 

  

Nagrywarka DVD-            LG Dwuwarstwowa SATA II 

  

Pamięć RAM-                    4 GB  DDR 3 GOOD RAM

  

Karta Dzwięk-                   8 chanel,  5,1

  

Obudowa-                         ATX + Zasilacz 400W

  

Karta sieciowa-              10/100Mb

  

  

Info Tel:.   694 351 276    Składanie komputerów Teofilów
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Taki zestaw w zupełności wystarczy do bardzo szybkiego internetu (20Mb/s), do filmów, muzyki
i programów biurowych. Po dołożeniu 300-500 zł zagramy w najnowsze gry na rynku, ale nie
przyspieszy to komputera w codziennej pracy.
Nowoczesny komputer daje nam możliwość pracy na nowym oprogramowaniu np biurowym,
graficznym czy antywirusowym. Komputer z 2006 roku będzie miał problemy żeby obsłużyć
dobry pakiet antywirusowy co naraża nas na ataki. W szkołach jest instalowane nowoczesne
oprogramowanie i jak w domu mamy stary komputer to nasze pociechy mają problemy z
przestawieniem się na inne programy. Dlatego warto zastanowić się nad zakupem
nowoczesnego komputera.
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