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»PC-teknik - Alt-i-en« giver hurtige og præcise svar på de spørgsmål, det ellers kan være en ørkenvandring at
finde frem til i manualer og håndbøger. Og giver svar på alle de ting, man egentlig godt ved, men ikke lige

kan huske.
Hvis hverdagen er præget af utilgængelige edb-manualer og håbløse håndbøger? Og andres upræcise

gætterier om dette og hint? Så er edb-teknikeren og den edb-systemansvarliges bedste ven, »PC-teknik - Alt-
i-en« svaret på bønnerne.

Eller som bladet »HI-FI & Elektronik« udtrykte det under overskriften »Bibelen til alle computerfreaks«:

Hvad betyder de forskellige CMOS setup-menuer ? Hvilken adresse bruger »LPT2«, og hvordan forbindes et
9-bens stik til et 25-bens? Disse og hundredevis af andre svar kan du finde i lommebogen »PC-teknik - Alt-i-
en«. Normalt bruger man timer på at finde svarene, men med den lille handy bog på 214 sider i A6-format går

det som en leg.
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