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– Um computador está sempre susceptível a ataques de internautas mal-

intencionados, por isso é fundamental assegurar as defesas do seu computador, com

anti-virus, anti-malware e uma firewall, mas mesmo assim nada está assegurado e

por existir sempre um risco a REPARA PCs, Serviços Técnicos ao domicílio presta

este serviço de limpeza de vírus e malware.

Se tem janelas PopUp a abrir sem que as tenha solicitado, páginas de Internet e de

pesquisa diferentes das anteriores sem que tenha optado pela sua instalação ou

alteração…

Se nota um comportamento estranho e anormal das funções regulares acompanhado

por uma maior lentidão nos processos de abertura e fecho de aplicações ou mesmo

das páginas de Internet visitadas…

É provável estar a trabalhar com uma máquina infectada! Procure reparar o

mais breve possível e não visite sites importantes onde gere as suas finanças

pessoais ou os seus dados privados…

Sempre que possível a REPARA PCs, Serviços Técnicos ao domicílio tenta

prolongar a vida útil do seu equipamento informático, através da reparação de

hardware ou em último caso com a substituição de peças danificadas, desta forma

fica garantido um incremento do tempo de funcionamento do seu computador, e a

salvaguarda dos dados do seu disco rígido.

O diagnóstico do equipamento informático efectuado no local pelo técnico da

REPARA PCs, Serviços Técnicos ao domicílio, permite determinar eventuais

avarias no hardware e/ou problemas de software. Isto possibilita encontrar as

melhores soluções para proceder às devidas reparações, rectificações, substituição

de peças, alteração/reinstalação de software em conflito, actualização do sistema

operativo, drivers e outros programas.

No leque alargado de serviços da REPARA PCs, Serviços Técnicos, cuidamos do

seu portátil de maneira a que os canais de ventilação e superfícies de dissipação

fiquem livres e limpos. Assim podemos garantir que ele estará ao seu lado durante

muito mais tempo, com funcionamento mais regular e performance optimizada a

temperaturas mais baixas. Este é um serviço de limpeza interna e externa com direito

a substituição de massa térmica para evitar o sobreaquecimento do

equipamento. Inclui: – Desmontagem completa do equipamento – Limpeza

interna e externa – Substituição de massa térmica.

O Reballing & Reflow realizados nas oficinas da REPARA PCs, são algumas das

técnicas que prolongam a vida útil dos componentes electrónicos, através da

reparação das “soldas estaladas” e reposição dos contactos.

O reballing através da ressolda dos componentes à temperatura correcta e com as

ferramentas e equipamentos adequados.

O reflow a partir do aquecimento da solda afectada para fechar a falha existente.

Sempre que possível a REPARA PCs, Serviços Técnicos, tenta prolongar a vida útil

do seu equipamento informático, através da reparação de hardware ou em último

caso com a substituição de peças danificadas, desta forma fica garantido um

incremento do tempo de funcionamento do seu computador e a salvaguarda dos

dados do seu disco rígido.

Na sua casa, ou nas nossas oficinas, efectuamos a instalação do software essencial

para o bom funcionamento no dia-a-dia(Windows; Microsoft Office; Adobe Acrobat

PDF Reader; VLC video; Java; Adobe Flash Player, Antí-Virus; Firewall; VPN;

Etc.), mas também de todo aquele adicional que desejar ter no seu computador.

WINDOWS, MSOFFICE, ANTI-VÍRUS, ETC. Necessitamos apenas que apresente

a respectiva licença do software ou que nos indique se pretende uma versão gratuita

do que deseja instalar. Aconselhamos também o software que melhor serve os seus

interesses tendo em conta as características do seu computador.
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clinic viana, pc clinic porto, pc clinic, pc clinic precos, pc diga, mbit,
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Deixe um comentário

 Assistência informática ao domicílio;

 REPARAR COMPUTADOR / PORTÁTIL AO DOMICÍLIO,

Reparar computador
portátil,          HOME >>

O seu PC portátil funciona mal?  - Calma;
Não desespere…     -
A sua torre de Computador/Desktop avariou? Ok, chegou ao sitio
certo... -Consulte-nos…-
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Se o que procura é um serviço assistência técnica informática ao domicilio para a

reparação do seu computador portátil (ou da sua torre do PC de secretária), na sua

presença, ( seja em sua casa ou na sua empresa ), chegou ao lugar certo.

Da reparação de PCs à instalação e reinstalação de software;  Da remoção de vírus

e optimização do S.O. à colocação de peças novas e à recuperação de ficheiros, a

tecnologia não tem segredos para nós. Aquele problema que julgava insolúvel pode

ser solucionado em pouco tempo no seu domicílio ou nas nossas oficinas.

Não perca tempo nem gaste combustível a procurar assistência técnica.

Vamos ao seu domicílio/escritório; Acautelámos os seus dados.

Software, Hardware, Drivers, Consumíveis, Antivírus, Windows, Office. Sistemas

Windows/Microsoft.

 Microsoft Windows, Sistema operacional, Sistema operativo, Download, Worten,

Driver de dispositivo,

UPGRADE DO XP / VISTA / WIN7 e 8 ou 8.1 PARA WINDOWS 10 (Só Licenças

Genuínas)

 REPARAR COMPUTADOR / PORTÁTIL AO DOMICÍLIO,

Assistência informática - Técnico ao domicílio.

Optimização e regeneração base do Sistema Operativo desde 15 €

(Aumente a sua velocidade de trabalho no seu PC recente em mais de 75%)

- Ponha o seu PC (Computador/Portátil) antigo a trabalhar a 200%.

Serviços de Assistência rápida;

Se o seu COMPUTADOR está LENTO..., o sistema não arranca, bloqueia, deu

ecran azul BSOD, tem problemas com VÍRUS ou mesmo "avariou de vez"? -  Nós

podemos ajudar.

Reparamos e optimizamos o Sistema Operativo ou reinstalamos de novo.

Disponibilizamos serviço de “Assistência direta ao cliente”.

Garantia do serviço e satisfação total com soluções ajustadas à sua escolha.

- Diagnósticos/Orçamentos* GRÁTIS (com recolha e entrega gratuita do

equipamento caso seja necessário intervenção na nossa oficina)

- Limpeza e desinfecção de Malware, Vírus e Trojans, na hora.

- Reparação integral de equipamentos informáticos.

- Instalação e configuração de equipamentos.

- Software: Instalação de Sistema Operativo, Office e Programas de facturação,

Oficiais.

- Instalação e actualização de programas e drivers.

-Limpeza interior para protecção aumento da durabilidade dos componentes de

hardware.

-Instalação e configuração de impressoras Brother, Epson, Canon, Hp, Konica,

Minolta, Sharp,  Xerox, etc.

Reparação de hardware(componentes) + Configuração, upgrades e ajustes nas

marcas:

ACER, ASUS, DELL, HP, IBM, LENOVO, LG, MICROSOFT, PHILIPS,

SAMSUNG, SONY, TOSHIBA, Etc.

Reballing de Motherboards, reparação de circuitos e chips gráficos.

Desmontagem+Limpeza interior para melhoria do arrefecimento e longevidade dos

componentes.

- Segurança Instalação e configuração de Antivírus e Spyware

- Hardware Instalação/Configuração de Componentes

- Instalação/Configuração de Periféricos

- Upgrades de PC’s e Portáteis

*mediante a aceitação do orçamento ou realização do serviço no seu

domicilio/escritório ou taxa deslocação base desde15€+IVA.

 REPARAR COMPUTADOR / PORTÁTIL AO DOMICÍLIO,

Diagnóstico de Hardware*.................... Gratuito.

Motherboard, HD disco duro, Memórias, Cd/DVD, Fonte, Placa Som/Vídeo,

Teclado, etc.

 *mediante a aceitação do orçamento ou realização do serviço no seu

domicilio/escritório ou taxa deslocação base desde15€+IVA.
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 SÓ TRABALHAMOS COM
MARCAÇÃO PRÉVIA

E AGENDAMENTO DO DIA +
HORA.

 

 

-Recolha gratuita de todo o tipo de equipamento informático para reciclagem:

Temos uma preocupação real com a sustentabilidade:

Redução da poluição e defesa Ambiental.

 

-|-

Damos garantia de 365 dias sobre todas as reparações de hardware.

Vamos levantar e também vamos entregar o equipamento a sua casa/empresa, na

data e na hora agendadas.

Serviço disponível de:

Segunda-feira a Sábado

das 10h ás 20h

( Marcações prévias )

DAMOS REFERÊNCIAS

Ligue ou envie SMS com nome e morada p/ CONTACTO:

.

.
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- Ao navegar neste site concorda com o uso de "cookies" para melhorar a sua

experiência de navegação. 

 

L. R. E.

 

 

" R.G.P.D. Compliance Termos e Condições " Caso não esteja de acordo, clique aqui

>>
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