
REPARA PC's                  -                                              Parceria: “Infor Soft Assist” – INFORmática, SOFTware, ASSISTência ao domicílio
   

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES  (TORRE, MINI-TORRE, ALL-IN-ONE, SURFACE, NOTEBOOK, PORTÁTIL)
                                                                                                                                                     
   

Fazemos Manutenção e Reparação em computadores fixos e portáteis.

Se está a ter lentidão, avarias ou problemas com o seu PC?     Se está com vírus; comportamento anormal, ecrã azul.
   

Se o Windows está lento, trava, não responde ás suas necessidades, se aquece, congela a imagem, vai abaixo ou não liga!
   

Se precisa instalar software  ou hardware!      Não hesite em contactar-nos!
   

Assistência informática ao domicílio, aos melhores preços do mercado.  Técnicos certificados; mais de 20 anos de experiência.
   

Diagnósticos e orçamentos gratuitos para efetiva reparação do equipamento.
   

Recolha e entrega gratuitas ao domicilio, quando necessária intervenção na oficina.
   

Se  o seu PC está lento, é porque algo está a usar anormalmente os seus recursos! - Se, de repente, a execução for mais lenta que o habitual, um 
processo de fuga(vírus) ou um nó de constrangimento podem estar a usar sistematicamente 99% dos recursos do “CPU”(processador), por exemplo. 
Também pode dar-se o caso de uma aplicação/programa poder estar a sofrer de um erro de “Cache” no uso da memória “RAM”; Usa uma grande 
quantidade dela, fazendo com que o seu PC troque esta tarefa para uma parte do  disco”HD”, (que é mais lento a processar os dados de leitura e 
escrita), consequentemente atrasando as tarefas em curso e forçando todo o sistema a uma lentidão pesada e comulativa.
   

Estes problemas devem ser analisados por um técnico informático especializado e poderão muitas vezes ser resolvidos em poucos minutos com uma 
otimização, ou com o reajuste das definições de uso do Sistema Operativo Windows e dos programas que estão a causar o constrangimento.

   

Se precisa de um  técnico informático para:  Reparação pc, reparações informáticas, reparação computador portátil, reparações informática, 
assistência informática ao domicílio,  informático ao domicílio, assistência informática, apoio informática, pc clinica, pc medico..., mister pc, 
pc diga, worten resolve, informática Porto, informático Porto, assistência informática Porto, Reparação PC Porto, Reparação Portátil Porto, 
Reparação informática Porto, reparações informática Porto, 
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https://informaticaodomicilio.com/
https://informaticaodomicilio.com/

