PageSpeed Insights

Mobil

50 / 100 Hastighet
Bör Fixas:

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 14 skriptresurser och 10 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery-2.2.0.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/mmenu.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/chosen.min.js

Mobil

https://kelebeksoft.web.tr/scripts/slick.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/rangeslider.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/magnific-popup.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/waypoints.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/counterup.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery-ui.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/tooltips.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/sweetalert.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery.swipebox.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/custom.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/actions.js

Optimera visning av CSS för följande:
https://kelebeksoft.web.tr/css/style.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/bootstrap-grid.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/icons.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/plugins/revolutionslider.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:300,400,500,600,700
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:500,600,700
https://kelebeksoft.web.tr/css/colors/main.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/swipebox.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/sweetalert.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/custom.css

Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Mobil

Optimera följande bilder för att minska storleken med 333,2 kB (59 % reduktion).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/
e07e7661ae50751997c9c2356920b71ee705490b.jpg kan du spara 268,5 kB (95 %
minskning).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/images/slider-bg-02.jpg kan du spara 27,3 kB
(17 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/genelresim/bfeb5a3a620f15644490c
2a4d5eab56f2e7ce4d8.png kan du spara 7,3 kB (29 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/
uploads/ilanresim/01df52cab67345c6cba554bd848b4c1410b4651e.jpg&h=85&&w=85&q=1
00&zc=0 kan du spara 5,3 kB (69 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/
uploads/ilanresim/299d1ba0f7de67fd0d83e84e3aba3beafc78e046.jpg&h=85&&w=85&q=1
00&zc=0 kan du spara 4,8 kB (66 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/
uploads/ilanresim/4951dbe66aa1c72d72dc738302f715a251194a71.jpg&h=85&&w=85&q=
100&zc=0 kan du spara 4,6 kB (70 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/
uploads/ilanresim/c4798d720547ede7347c4296305d60dbf4738458.jpg&h=85&&w=85&q=
100&zc=0 kan du spara 4,2 kB (65 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/
uploads/ilanresim/4dccf70733e289609286bc57595e7a54a0bbba31.jpg&h=85&&w=85&q=1
00&zc=0 kan du spara 4,2 kB (69 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/658356c29627cc9f780340
26010f73bc203557fb.jpg kan du spara 819 B (11 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/0c0eb25d6dd38a6c782fff8
2296e1714b86ebc5b.jpg kan du spara 755 B (20 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/16840d3cdba575cefff3269
cdd0ed3205edf65f4.jpg kan du spara 706 B (12 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/b5a6bf8a5998a18fda3e73
cc3126a0a50bfb0f85.jpg kan du spara 700 B (15 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/545bec3779a7d5a7ba4c0
5c7978b73322b9e73e9.jpg kan du spara 588 B (16 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/d4c86d5b956225611dbb3
83f46fa104b076cf56c.jpg kan du spara 554 B (14 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/da6a0dcb119585785824b
3e9f6ded09b78c8fa59.jpg kan du spara 546 B (13 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/d1371e3e3f61d876c630c9
66501d495d5c6cf9e1.jpg kan du spara 525 B (13 % reduktion).
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Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/53adfd86b6194e8afbcdee
505dd30475cdde2475.jpg kan du spara 507 B (17 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/aa89398add43ff0b0b0d3c
69b2940c9fb1315334.jpg kan du spara 505 B (18 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/f7008a3d425b29919a8ab7
008209f9e5c3aa9a76.jpg kan du spara 486 B (13 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/49f59eea4ce29851733d59
67f916b6f89fee30a5.jpg kan du spara 466 B (21 % reduktion).

Överväg att Fixa:

Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.

Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 timmar)

Minifiera CSS
Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda
ned och tolka sidan.

Minifiera CSS för följande resurser för att minska storleken med 1,9 kB (14 % reduktion).
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/css/custom.css kan du spara 1,3 kB (14 %
minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/css/sweetalert.css kan du spara 447 B (15 %
minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/css/swipebox.css kan du spara 167 B (13 %
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minskning) efter komprimeringen.

Minifiera HTML
Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara
många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

Minifiera HTML för följande resurser för att minska storleken med 1,4 kB (12 % reduktion).
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/ kan du spara 1,4 kB (12 % minskning) efter
komprimeringen.

Minifiera JavaScript
Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och
körning snabbare.

Minifiera Javascript för följande resurser för att minska storleken med 4,8 kB (23 % reduktion).
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery.swipebox.js kan du spara 1,7 kB
(30 % minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/scripts/counterup.min.js kan du spara 1,3 kB
(30 % minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/scripts/custom.js kan du spara 842 B (12 %
minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/scripts/tooltips.min.js kan du spara 456 B (27 %
minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/scripts/actions.js kan du spara 438 B (18 %
minskning) efter komprimeringen.
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Prioritera synligt innehåll
Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre
prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den
direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på
skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste
läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. Prioritera synligt
innehåll som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.
Det gick inte att rendera mer än cirka 21 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga
sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret.
Klicka här om du vill se en skärmdump av sidan med enbart HTML-svaret: snapshot:24

3 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan
Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.

Aktivera komprimering
Komprimering har aktiverats. Läs mer om att aktivera komprimering.

Minska svarstiden från servern
Din server svarade snabbt. Läs mer om att optimera svarstiden från servern.

97 / 100 Användarupplevelse
Överväg att Fixa:

Mobil

Gör tryckytor tillräckligt stora
Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna
trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan göra tryckytorna större så att sidan blir mer
användarvänlig.

Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.
Tryckytan för <li id="slick-slide00" class="slick-active">1</li> och 19 andra tryckytor sitter
tätt intill varandra.
Tryckytan för <div class="slick-list draggable">Fırsat bulunmamaktadır.</div> och 1 andra
tryckytor sitter tätt intill varandra.

4 Godkända Regler

Undvik pluginprogram
Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att
innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att undvika
pluginprogram.

Konfigurera visningsområdet
Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt
sätt på alla enheter. Läs mer om att konfigurera visningsområden.

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet
Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att anpassa storleken på innehållet till
visningsområdet.

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Mobil

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att använda läsbara teckensnittsstorlekar.

Desktop

50 / 100 Hastighet
Bör Fixas:

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 14 skriptresurser och 10 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery-2.2.0.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/mmenu.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/chosen.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/slick.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/rangeslider.min.js

Desktop

https://kelebeksoft.web.tr/scripts/magnific-popup.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/waypoints.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/counterup.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery-ui.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/tooltips.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/sweetalert.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery.swipebox.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/custom.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/actions.js

Optimera visning av CSS för följande:
https://kelebeksoft.web.tr/css/style.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/bootstrap-grid.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/icons.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/plugins/revolutionslider.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:300,400,500,600,700
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:500,600,700
https://kelebeksoft.web.tr/css/colors/main.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/swipebox.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/sweetalert.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/custom.css

Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Optimera följande bilder för att minska storleken med 887,7 kB (76 % reduktion).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/
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e07e7661ae50751997c9c2356920b71ee705490b.jpg kan du spara 275,2 kB (97 %
minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/
83686a25ae9d502a96a943ee99ba0cdfea559cb7.jpg kan du spara 74,7 kB (91 %
minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/f
81d8d41645af0afcb06e7f285e862d84e6922af.jpg kan du spara 67 kB (91 % minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/
5f58deb27048b0569be0e76b34ecf69adffe4e04.jpg kan du spara 66 kB (93 % minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/
4c7cc546cbaf4127bf1e068752b40ad3f59e340f.jpg kan du spara 65,7 kB (89 % minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/
a8fd3ae3ad2ad485fa0aaa450215df2d1e1aec67.jpg kan du spara 53,9 kB (87 % minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/
ec3233a82476e6797f0391e3016db624709fb62b.jpg kan du spara 43,1 kB (87 %
minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/
36afcc1c83db03f5d9e65b886cb94f232c831de7.jpg kan du spara 40,4 kB (86 % minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/f
e0212d3f84f93c2c307efc816c28a939dccdedd.jpg kan du spara 39,7 kB (89 % minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/
42030257c6df7d5759fddb53e7bb4e7ef848a675.jpg kan du spara 35,1 kB (86 % minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/
139bb58011aa4749852b6f6e003fa3c34cc8f633.jpg kan du spara 32,5 kB (89 % minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/
5cdeeccea4b9e2476eacd8f94fae83b5e1edfd63.jpg kan du spara 30,4 kB (83 % minskning).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/images/slider-bg-02.jpg kan du spara 27,3 kB
(17 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/genelresim/bfeb5a3a620f15644490c
2a4d5eab56f2e7ce4d8.png kan du spara 7,3 kB (29 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/
uploads/ilanresim/01df52cab67345c6cba554bd848b4c1410b4651e.jpg&h=85&&w=85&q=1
00&zc=0 kan du spara 5,3 kB (69 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/
uploads/ilanresim/299d1ba0f7de67fd0d83e84e3aba3beafc78e046.jpg&h=85&&w=85&q=1
00&zc=0 kan du spara 4,8 kB (66 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/
uploads/ilanresim/4951dbe66aa1c72d72dc738302f715a251194a71.jpg&h=85&&w=85&q=
100&zc=0 kan du spara 4,6 kB (70 % reduktion).
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Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/
uploads/ilanresim/c4798d720547ede7347c4296305d60dbf4738458.jpg&h=85&&w=85&q=
100&zc=0 kan du spara 4,2 kB (65 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/
uploads/ilanresim/4dccf70733e289609286bc57595e7a54a0bbba31.jpg&h=85&&w=85&q=1
00&zc=0 kan du spara 4,2 kB (69 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/658356c29627cc9f780340
26010f73bc203557fb.jpg kan du spara 819 B (11 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/0c0eb25d6dd38a6c782fff8
2296e1714b86ebc5b.jpg kan du spara 755 B (20 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/16840d3cdba575cefff3269
cdd0ed3205edf65f4.jpg kan du spara 706 B (12 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/b5a6bf8a5998a18fda3e73
cc3126a0a50bfb0f85.jpg kan du spara 700 B (15 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/545bec3779a7d5a7ba4c0
5c7978b73322b9e73e9.jpg kan du spara 588 B (16 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/d4c86d5b956225611dbb3
83f46fa104b076cf56c.jpg kan du spara 554 B (14 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/d1371e3e3f61d876c630c9
66501d495d5c6cf9e1.jpg kan du spara 525 B (13 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/aa89398add43ff0b0b0d3c
69b2940c9fb1315334.jpg kan du spara 505 B (18 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/f7008a3d425b29919a8ab7
008209f9e5c3aa9a76.jpg kan du spara 486 B (13 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/a2224334a7c07c46a0956
2fce15cc1e6bf859400.jpg kan du spara 467 B (12 % reduktion).
Om du komprimerar https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/49f59eea4ce29851733d59
67f916b6f89fee30a5.jpg kan du spara 466 B (21 % reduktion).

Överväg att Fixa:

Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.

Desktop

Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 timmar)

Minifiera CSS
Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda
ned och tolka sidan.

Minifiera CSS för följande resurser för att minska storleken med 1,9 kB (14 % reduktion).
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/css/custom.css kan du spara 1,3 kB (14 %
minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/css/sweetalert.css kan du spara 447 B (15 %
minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/css/swipebox.css kan du spara 167 B (13 %
minskning) efter komprimeringen.

Minifiera HTML
Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara
många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

Minifiera HTML för följande resurser för att minska storleken med 1,4 kB (12 % reduktion).
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/ kan du spara 1,4 kB (12 % minskning) efter
komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Desktop

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och
körning snabbare.

Minifiera Javascript för följande resurser för att minska storleken med 4,8 kB (23 % reduktion).
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery.swipebox.js kan du spara 1,7 kB
(30 % minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/scripts/counterup.min.js kan du spara 1,3 kB
(30 % minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/scripts/custom.js kan du spara 842 B (12 %
minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/scripts/tooltips.min.js kan du spara 456 B (27 %
minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kelebeksoft.web.tr/scripts/actions.js kan du spara 438 B (18 %
minskning) efter komprimeringen.

Prioritera synligt innehåll
Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre
prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den
direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på
skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste
läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. Prioritera synligt
innehåll som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.
Det gick inte att rendera mer än cirka 10 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga
sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret.
Klicka här om du vill se en skärmdump av sidan med enbart HTML-svaret: snapshot:24

3 Godkända Regler

Desktop
Undvik omdirigeringar från målsidan
Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.

Aktivera komprimering
Komprimering har aktiverats. Läs mer om att aktivera komprimering.

Minska svarstiden från servern
Din server svarade snabbt. Läs mer om att optimera svarstiden från servern.
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