Vad ska jag göra
med alla dessa
klistermärken?!
Det är lite underligt att datortillverkarna designar snygga
nya datorer – bara för att sedan sätta en massa klistermärken
på dem. Det finns dock en mening med galenskapen.

Journalist

Morten Skeldal Östergaard

Du känner säkert till dem, klistermärkena. De sitter bredvid tangentbordet,
och de har säkert suttit där sedan den
bärbara datorn köptes. Men vad är
de egentligen bra för? Och händer det
något om de plockas bort?
Svaret på den första frågan är att
reklamen sannolikt gjorde att datorn
blev lite billigare, och svaret på den
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andra frågan är att det inte händer
ett dugg – om det görs på rätt sätt.
Klistermärkena kan ha gjort datorn
billigare, eftersom företag som Intel
och Microsoft betalar datortillverkarna för att få sätta dit sina reklamlappar. På så sätt exponeras företagens
produkter, som annars hade varit dolda inuti maskinen. Pengarna kan även
vara med och finansiera reklamkampanjer för datorn. Klistermärkena är
ju dessutom praktiska även för dig.
När du står i butiken och tittar på da-

torerna blir det lätt att bilda sig en
uppfattning om vilka komponenter de
olika maskinerna innehåller.
Processortillverkaren Intel har varit
ett av de mest ihärdiga företagen då
det gäller att exponera sina produkter med de små Intel Inside-klistermärkena, vilka tillsammans med
tv-reklam har varit med om att associera företaget med märkesvaror. När
Intel Inside-kampanjen startade en
gång i tiden visste de flesta inte vilken processor de hade i sin dator. I
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De mest kända märkena
Intel Inside
Intels slogan Intel Inside fyller 25 år i år,
och det här märket finns på de flesta
moderna bärbara datorer. Ofta visar
det dessutom vilken typ av Intel-processor som sitter i datorn, till exempel Core i7.

En ny dator är ofta dekorerad
med en hel del klistermärken,
som skryter med vad som finns
i maskinen.

Ta bort klistermärkena
Det är inte alltid så lätt att få bort klistermärkena från
datorn, men här följer några tips på hur du kan få bort
alla spår av klistermärkena:

1 Ta bort dem direkt. Om de får lov att sitta på datorn i
några månader, kan de lämna synliga spår av klister
efter sig.

2 Försök att få bort dem med hjälp av en nagel, det
minskar risken att de lämnar klister efter sig.

3 Droppa lite olivolja på limresterna, och låt vara i cirka

fem minuter. Försök sedan att gnugga bort olja och lim
med en papperstrasa.

4 Om det inte fungerar med olja, kan du som en sista

utväg försöka med lite sprit. Om du är nervös för missfärgning, testa först på en plats på datorn där det inte
gör något om du får en missfärgning.

dag, 25 år senare, är Intel ett så välkänt varumärke att det inte framstår
som konstigt att en tillverkare av datorkomponenter syns i tv eller på stora reklamskyltar på fotbollsmatcher.
Tillverkare av allt från operativsystem till grafikkort har följt i Intels fotspår, och resultatet har blivit att nya
datorer är dekorerade med klistermärken redan när de plockas upp från
kartongen. Men innan du börjar använda datorn är det alltså fritt fram
att plocka bort dem.

AMD
Om det inte finns ett klistermärke med
Intel Inside på datorn, finns det sannolikt ett där det står AMD, som är den
andra stora processortillverkaren. Om
du vill ha en billigare processor är det inte så
stor skillnad i prestanda i relation till priset mellan de två. Bland de dyraste modellerna brukar
dock Intels vara den snabbaste. I det här fallet
visar märket att datorn innehåller en AMD-processor från A-serien, vilket är en mellanklassprocessor.
Windows 10
Detta klistermärke visar givetvis vilket
operativsystem som är installerat. Det
brukar även framgå vilken version av
Windows som är installerad, här är det till
exempel Pro-versionen av Windows 10.
Nvidia
Nvidia är den ena av två stora tillverkare av grafikkort, och Nvidias grafikprocessor GeForce är en av de snabbaste på marknaden.
ATI Radeon
Den andra stora tillverkaren av
grafikkort är ATI Radeon som ägs av
företaget AMD, som bland annat även
gör vanliga processorer.
Specifikationer
En del datortillverkare sätter på klistermärken som
visar datorns specifikationer, vilket gör det mycket
enklare att skaffa sig en överblick i butiken.
Dolby Home Theater
Med det här klistermärket skryter
datortillverkaren att de har samarbetat med ljudföretaget Dolby för att
förbättra datorns ljud. Dolby Home
Theater ger ett renare och klarare ljud,
och bättre surroundljud i hörlurarna.
Energy Star
Ett miljömärke som introducerades av
den amerikanska miljömyndigheten för
att framhäva låg elförbrukning.
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