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Kom ihåg minnet
I första hand ska du alltid maximera 
minnet i din Mac. Detta är den största 
bromsklossen. Kolla vilken hastighet du 
har på dina minnen i Apple-menyn, Om 
den här datorn. Köp största minneski-
tet med denna hastighet oavsett vad 
handboken säger. Macdata säljer bara 
originalminnen av samma märke som 
Apple själva. Macdata kan montera min-
nen medan du väntar till reducerat pris.
Vanlig minnesmontering 250:-
PC 8500 SO-DIMM 8GB-kit 750:-
PC 1333 SO-DIMM 16GB-kit 1.400:-
PC 1600 SO-DIMM 16GB-kit 1 250:-

SSD från Samsung
Nya Samsung EVO Basic är snabbare 
än tidigare modeller trots att priset inte 
höjts. Finns nu upp till 1TB. Att de även 
är bakåtkompatibla med SATA 2 gör inte 
saken sämre. Skriv- och läshastigheten 
är 540 resp 520MB/s. Om du har en 
äldre Mac så blir det ungefär halva 
hastigheten.
Samsung SSD 250GB 1 910:-
Samsung SSD 500GB 3 175:-
Samsung SSD 750GB 4.600:-
Samsung SSD 1TB 5.700:-

Byt DVD mot SSD
Ta bort din Superdrive och sätt dit en 
SSD eller hårddisk istället. Kan monte-
ras i alla moderna iMac/MacBook Pro 
Unibody Med Optibay/DataDoubler kan 
du montera in en SSD på dvd-bränna-
rens plats. Den gamla hårddisken kan 
du använda för lagring. Dvd-brännaren 
kan du sätta i ett externt kabinett.
Optical Bay SATA-adapter 400:-
Externt DVD USB-kabinett 200:-

Byt batteri själv
Från Macdata kan du köpa Apple origi-
nalbatterier till MacBook Pro Unibody 
betydligt billigare än om du lämnar in 
datorn på ett servicecenter. 
Macdata kan montera till reducerat pris 
men du kan även göra detta själv. 
Säg till om du behöver köpa verktyg 
också
Apple originalbatteri. 1 195:-
Ev montering 250:-
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Extra disk till mini
Mac mini aluminium har en extra plats 
för ett skivminne till. Köp ett färdig 
installationspaket med kabel, skruvar 
och alla nödvändiga verktyg.
Mini Dual Hard Drive Kit  700:-

Här beställer du!
Beställ direkt på www.macdata.se, 
maila order@macdata.se, ring 
08-248190 eller så kommer du bara in 
i butiken på Ärvingevägen 17 i Kista. 
Betala kontant, med kort, eller på kre-
dit som privatperson eller företagare. 
Macdata skickar internetorder på minst 
6.000 kr fraktfritt.
Välkommen med din beställning!

Trimma din Mac
Om din Mac bara är några år så kan 
du trimma upp den så slipper du byta 
till en ny. Formeln är enkel. Maximera 
arbetsminnet och stoppa i en SSD 
istället för hårddisken. I vissa modeller 
kan du på olika sätt ha två skivminnen 
i datorn. Du kan då ha en mindre SSD 
som startskiva och behålla hårddisken 
för lagring. Ring 08-248190 eller maila 
info@macdata.se så får du svar på 
dina frågor. Macdata kan montera både 
minne och SSD samt fl ytta över all 
information från den gamla hårddisken 
så att allt blir som förut. 
Installation 1.250:-

Uppgradera Air
Om du köpte för litet skivminne till din 
MacBook Air så kan du nu byta upp 
dig till större från OWC. Ditt gamla 
fl ashminne kan du byta in eller göra 
om till externt skivminne. Arbetsminnet 
kan inte uppgraderas men du kan alltid 
byta in din gamla Air mot en ny.
OWC Air SSD 240GB 2 995:-
OWC Air SSD 480GB från 6.400:-
Externt kabinett för SSD 475:-

Äldre Mac?
För den som inte har en MacBook/
MacBook Pro Unibody eller iMac/Mac 
mini aluminium så är det dags att byta 
dator .Kontakta Macdata för att köpa 
en ny Mac och få upp till en tusenlapp 
för din gamla Mac.

Beställ på www.macdata.se

SSD i din iMac
Komplettera din iMac med en SSD. Har 
du en iMac från 2011 eller nyare kan 
du montera en SSD vid sidan av den 
befi ntliga hårddisken (gäller även iMac 
27” 2010). Installationskit innehåller en 
SATA datakabel och en strömkabel. 
Finns även komplett med verktyg. 
OWC SSD installation kit 450:-


