
Super langsom laptop.
Min laptop er langsom
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Hjælp min laptop med vista er ekstrem langsom har kørt CCleaner og diskoprydning

Kommentar af azerty d. 12. Apr 2010 | 1

Guide???

Kommentar af Skillzmize d. 13. Apr 2010 | 2

Find en windows 7 på nettet og installer den :)

Kommentar af intenz d. 15. Apr 2010 | 3

Er det ikke nok at oprette sådan noget en gang?
Du har oprettet 3 spørgsmål om samme emne, og nu en guide...

http://www.eksperten.dk/spm/906888
http://www.eksperten.dk/spm/906884
http://www.eksperten.dk/spm/906880

Kommentar af Jackount d. 15. Apr 2010 | 4

Det er fordi du har vista!! Windows 7 er bogstaveligt talt dobbelt så hurtigt. Hvis du vil have Win7, kan jeg
finde et link.. ellers prøv at gendanne og formater, og så installere igen med recovery cd, det hjalp min
gamle kom helt vildt!!
Ellers bruger jeg selv Uniblue PowerSuite pakken, som også speeder din com voldsomt op!

Kommentar af Jackount d. 15. Apr 2010 | 5

Men husk at opdater BIOS helt inden du installerer Win7, ellers kan du få nogle problemer...

Kommentar af Jackount d. 15. Apr 2010 | 6

prøv at gendanne og formater, og så installere igen med recovery cd

jeg mente:

prøv at formater, og så installere igen med recovery cd

undskyld..

Kommentar af Jackount d. 15. Apr 2010 | 7

Og hvorfor er det her en guide !??

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.eksperten.dk/spm/906888
http://www.eksperten.dk/spm/906884
http://www.eksperten.dk/spm/906880


Kommentar af jape44 (nedlagt brugerprofil) d. 17. Apr 2010 | 8

He he! Dette er nu den mest læste guide iflg. TopListen

Kommentar af Spangsberg d. 18. Apr 2010 | 9

Har selv Vista på min bærbar. Så kender godt det der med en langsom bærbar. Jeg skal klart have
windows 7 installeret. Skulle øge hastigheden betydeligt.

Kommentar af Spangsberg d. 18. Apr 2010 | 10

Du kan forresten prøve at slå nogen af "start programmerne fra". Det hjælper en del... Bare pas på hvad
du slår fra da nogen programmer er nødvendige.

Kommentar af jetdirect (nedlagt brugerprofil) d. 20. Apr 2010 | 11

nu vi er ved win 7 ,der er jo flere versioner af den hvilken skal man købe og hvad er forskellen meller
versionerne

hvor meget ram kræver den

Kommentar af serverservice d. 21. Apr 2010 | 12

Er det så ikke bare fordi du har købt en netbook med 1,66 ghz cpu ?
Den vil altid være langsom uanset om det er vista eller windows 7- så hvis ja ville jeg meget stærkt
anbefale XP som er det eneste der virkelig dur til de små langsomme og ubrugelige bærbare til spil og
krævende programmer. 

Nå men ellers en god guide ;) jeg gav den 3 stjerner

Kommentar af kristanmunk (nedlagt brugerprofil) d. 21. Apr 2010 | 13

Vil gerne hjælpe med opdateringer og scanninger af din laptop.
Også hjælpe med ideer til at køre bedre.
Har tid i weekenden, bare pm mig
kristian

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 23. Apr 2010 | 14

Hvorfor hjælper i når han spørger under guides????

Kommentar af slitch d. 28. Apr 2010 | 15

i start menuen skriv: msconfig og tryk derefter enter. der kan du instille hvilken startop programmer du vil
slå fra eller til og hvis du har dual-core /quadro-core kan du sætte den til at starte op med alle kernerne
(cpu'er) så starter den op meget hurtigere..

den flotte vista-grafik kan du flå fra og vælge "højeste ydeevne"

start menu > højreklik på Computer > Egenskaber > avanceret systemindstillinger

under ydeevne trykker du på klappen Instillinger..
og markere feltet "Juster til den bedste ydelse" og trykker OK



så burde din maskine køre en del hurtiger.. dit skrivebord ser måske ligeså godt ud, men nu skal Vista ikke
koncentrere sig om fancy, overflødig og unødvendig grafik


