PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis

38 / 100 Velocidade
Deve corrigir:

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a
página possa ser carregada.

Evite redirecionamentos da página de destino para a seguinte sequência de URLs redirecionados.
http://videocorpequipos.cl/
http://www.videocorpequipos.cl/
https://www.videocorpequipos.cl/

Dispositivos Móveis
Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 20 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua
página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o
carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos
de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.
Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css?35
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,300,400,600,600,700,700,800
,800
https://www.videocorpequipos.cl/common/js/bower/bodegas.client/dist/bodegas.client.css?3
5
https://www.videocorpequipos.cl/common/css/editableimage.css?35
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css?35
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.0/css/font-awesome.min.css?35
https://www.videocorpequipos.cl/static/js/OwlCarousel2-2.2.1/dist/assets/owl.carousel.min.cs
s?35
https://www.videocorpequipos.cl/static/js/OwlCarousel2-2.2.1/dist/assets/owl.theme.default.
min.css?35
https://www.videocorpequipos.cl/static/fancybox/source/jquery.fancybox.css?35?v=2.1.5
https://www.videocorpequipos.cl/common/css/editableimage.css?35
https://www.videocorpequipos.cl/common/js/bower/file_uploader/dist/fileuploader.css?35?1
https://www.videocorpequipos.cl/common/css/ellipsis.css?35
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css?35
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.8.1/slick.min.css?35
https://www.videocorpequipos.cl/static/css/main.css?35
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700,800
https://www.videocorpequipos.cl/static/css/header.css?35
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700,800
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https://www.videocorpequipos.cl/static/css/footer.css?35
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700,800

Otimizar imagens
Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 929,7 KiB (55% de redução).
A compactação de https://cdn.loadingplay.com/static/images/acc58a0ade87c67b0d023d000
3826209_FOTOjpg.png pouparia 310,4 KiB (76% de redução).
A compactação de https://cdn.loadingplay.com/static/images/95ae35da834db91d41d92083d
98a07ef_VENTADEBODEGAcopiajpg.png pouparia 163,2 KiB (66% de redução).
A compactação de https://cdn.loadingplay.com/static/images/5afebfe0427c5f20ea8a9fe1e61
95ae6_LANZAMIENTO_S_BOSE_SAV_EQUIPOSAjpg.png pouparia 117,2 KiB (52% de redução).
A compactação de https://cdn.loadingplay.com/static/images/3bc9a9ed7a6a7fa8507523864
1c63490_LANZAMIENTO_S_BOSE_SAV_EQUIPOSAjpg.png pouparia 72,2 KiB (32% de
redução).
A compactação de https://7static.loadingplay.com/static/images/ea5bf38bb4fa649d0699f46
5507b6046_FOTO_jpg.png pouparia 48,5 KiB (29% de redução).
A compactação de https://7static.loadingplay.com/static/images/5fb3cc2e02a4c28f36a12f64
800f6e6d_FOTO_jpg.png pouparia 47,6 KiB (28% de redução).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/d553b
276327ad4b315020380ddba6c26_vBqeqwOjpg.png poderiam poupar 43,4 KiB (redução de
97%).
A compactação de https://84static.loadingplay.com/static/images/416d5d102fd019efa60408
a28da71dc7_SHURE_jpg.png pouparia 27,7 KiB (48% de redução).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/676db
19ead8504da2d6dc96e48bd513e_babbaaelogocreationepsjpg.png poderiam poupar 20,7
KiB (redução de 92%).
A compactação de https://84static.loadingplay.com/static/images/372a0fc13f9f70b606d1ef8
1070099b9_SHUREjpg.png pouparia 17,3 KiB (93% de redução).
A compactação de https://cdn.loadingplay.com/static/images/eced7c7518f49f82ae05e9738a
edd169_blackmagicdesignpng.png pouparia 15,9 KiB (54% de redução).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/f1f70c
44638afd35b6f12d060a86c42a_socialinstagramnewcircle.png poderiam poupar 15,4 KiB
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(redução de 84%).
A compactação de https://7static.loadingplay.com/static/images/6286d87d75c257f954c8cf0
724c37984_SONYjpg.png pouparia 11,7 KiB (89% de redução).
A compactação de https://7static.loadingplay.com/static/images/162da11cd1248201582d91
1b7ead0ead_BOSEjpg.png pouparia 11 KiB (91% de redução).
A compactação de https://cdn.loadingplay.com/static/images/20d31ad9ceb382bbff0c37776a
9969b2__________origjpg.png pouparia 4,3 KiB (46% de redução).
A compactação de https://cdn.loadingplay.com/static/images/6c5c87ccb48eb41d55749e656
35cba45__NEClogojpg.png pouparia 2,7 KiB (35% de redução).
A compactação de https://84static.loadingplay.com/static/images/52136545c310f5dd64f466
19d8a873b7_sliderflecha.png pouparia 296 B (24% de redução).
A compactação de https://i.vimeocdn.com/video/680411167.jpg?mw=80&q=85 pouparia
206 B (12% de redução).

Considere Corrigir:

Ativar compactação
A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela
rede.

Ative a compactação para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em
1,7 KiB (55% de redução).
A compactação de https://www.videocorpequipos.cl/common/css/editableimage.css?35
pouparia 583 B (59% de redução).
A compactação de https://www.videocorpequipos.cl/static/js/OwlCarousel2-2.2.1/dist/assets/
owl.theme.default.min.css?35 pouparia 500 B (53% de redução).
A compactação de https://www.videocorpequipos.cl/common/js/editabletext.js pouparia 341
B (50% de redução).
A compactação de https://www.videocorpequipos.cl/static/js/config.js pouparia 337 B (58%
de redução).
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Aproveitar cache do navegador
A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para
recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do
disco local e não por meio da rede.

Aproveite o cache do navegador para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:
https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)

Compactar CSS
A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de
download e de análise.

Reduza a CSS para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,4 KiB (18% de
redução).
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/css/main.css?35 pouparia 1.013 B (17% de
redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/css/header.css?35 pouparia 623 B (14% de
redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/css/editableimage.css?35 pouparia 448 B
(47% de redução).
Reduzir
https://www.videocorpequipos.cl/static/fancybox/source/jquery.fancybox.css?35?v=2.1.5
pouparia 229 B (17% de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/css/footer.css?35 pouparia 144 B (13% de
redução) após a compactação.

Compactar JavaScript
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A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos
de download, de análise e de execução.

Reduza o JavaScript para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 45,3 KiB (35% de
redução).
Reduzir https://code.jquery.com/ui/1.9.2/jquery-ui.js pouparia 38,3 KiB (36% de redução)
após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/fancybox/source/jquery.fancybox.js?v=2.1.5
pouparia 4,1 KiB (31% de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/jquery.cookie.js pouparia 594 B (43%
de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/jquery.editable.js pouparia 356 B (28%
de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/editabletext.js pouparia 302 B (45% de
redução).
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/js/app.js pouparia 298 B (22% de redução)
após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/editablelink.js pouparia 266 B (33% de
redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/environment.detection.js pouparia 249
B (49% de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/js/cart.config.index.js pouparia 248 B (20%
de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/editableimage.js pouparia 214 B (32%
de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/page_editable.js pouparia 203 B (17%
de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/js/config.js pouparia 185 B (33% de redução).

3 regras corretas

Reduzir o tempo de resposta do servidor
Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a otimização do tempo de resposta do
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servidor.

Compactar HTML
Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre como reduzir o HTMLl.

Priorizar o conteúdo visível
Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre como priorizar o
conteúdo visível.

91 / 100 Experiência de utilizador
Considere Corrigir:

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização
O conteúdo da página é muito largo para a janela de visualização, e isso faz com que o usuário role
a página horizontalmente. Dimensione o conteúdo para se ajustar à janela de visualização a fim de
oferecer uma melhor experiência do usuário.

A largura do conteúdo da página é 802 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização tem
somente 412 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:
O elemento <h4 class="footer-nav-titulo">Síguenos</h4> não se ajusta à janela de
visualização.
O elemento <img src="https://cdn.lo…f8__logo_x.png" class="footer-social-img face"> não
se ajusta à janela de visualização.
O elemento <img src="https://cdn.lo…mnewcircle.png" class="footer-social-img
instagram"> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <h4 class="footer-nav-titulo">Nosotros</h4> não se ajusta à janela de
visualização.
O elemento <a href="http://videoco…nes_somos/2112">Quienes somos</a> não se ajusta
à janela de visualização.
O elemento <p>proyectos</p> não se ajusta à janela de visualização.
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O elemento <p>donde estámos</p> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <p>contáctanos</p> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <a href="http://www.videocorp.com/">términos y con…ones del sitio</a> não
se ajusta à janela de visualização.
O elemento <p></p> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <a href="http://www.videocorp.com/">videocorp</a> não se ajusta à janela de
visualização.
O elemento <p></p> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <p></p> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <a id="hyper" href="/auth/login" class="footer-menu-link">Login</a> não se
ajusta à janela de visualização.

Tamanho apropriado dos pontos de toque
Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com
facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de aumentar o tamanho desses pontos de toque
para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço
adicional ao redor deles.
O ponto de toque <button id="send" type="submit" class="btn-search"></button> está
próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <button id="send" type="submit" class="btn-search"></button> está
próximo de outros 2 pontos desse tipo final.

3 regras corretas

Evitar plug-ins
Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas.
Saiba mais sobre a importância de evitar plug-ins.
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Configure o visor
Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela
seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a configuração de visores.

Use tamanhos de fonte legíveis
O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o uso de tamanhos de fonte legíveis.

Desktop

44 / 100 Velocidade
Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 20 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua
página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o
carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos
de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

Desktop

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css?35
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,300,400,600,600,700,700,800
,800
https://www.videocorpequipos.cl/common/js/bower/bodegas.client/dist/bodegas.client.css?3
5
https://www.videocorpequipos.cl/common/css/editableimage.css?35
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css?35
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.0/css/font-awesome.min.css?35
https://www.videocorpequipos.cl/static/js/OwlCarousel2-2.2.1/dist/assets/owl.carousel.min.cs
s?35
https://www.videocorpequipos.cl/static/js/OwlCarousel2-2.2.1/dist/assets/owl.theme.default.
min.css?35
https://www.videocorpequipos.cl/static/fancybox/source/jquery.fancybox.css?35?v=2.1.5
https://www.videocorpequipos.cl/common/css/editableimage.css?35
https://www.videocorpequipos.cl/common/js/bower/file_uploader/dist/fileuploader.css?35?1
https://www.videocorpequipos.cl/common/css/ellipsis.css?35
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css?35
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slick-carousel/1.8.1/slick.min.css?35
https://www.videocorpequipos.cl/static/css/main.css?35
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700,800
https://www.videocorpequipos.cl/static/css/header.css?35
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700,800
https://www.videocorpequipos.cl/static/css/footer.css?35
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700,800

Otimizar imagens
Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

Desktop

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 1,1 MiB (67% de redução).
A compactação de https://cdn.loadingplay.com/static/images/acc58a0ade87c67b0d023d000
3826209_FOTOjpg.png pouparia 310,4 KiB (76% de redução).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/5afebf
e0427c5f20ea8a9fe1e6195ae6_LANZAMIENTO_S_BOSE_SAV_EQUIPOSAjpg.png poderiam
poupar 193,3 KiB (redução de 86%).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/3bc9a
9ed7a6a7fa85075238641c63490_LANZAMIENTO_S_BOSE_SAV_EQUIPOSAjpg.png poderiam
poupar 191,4 KiB (redução de 83%).
A compactação de https://cdn.loadingplay.com/static/images/95ae35da834db91d41d92083d
98a07ef_VENTADEBODEGAcopiajpg.png pouparia 163,2 KiB (66% de redução).
A compactação de https://7static.loadingplay.com/static/images/ea5bf38bb4fa649d0699f46
5507b6046_FOTO_jpg.png pouparia 48,5 KiB (29% de redução).
A compactação de https://7static.loadingplay.com/static/images/5fb3cc2e02a4c28f36a12f64
800f6e6d_FOTO_jpg.png pouparia 47,6 KiB (28% de redução).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/d553b
276327ad4b315020380ddba6c26_vBqeqwOjpg.png poderiam poupar 41,8 KiB (redução de
93%).
A compactação de https://84static.loadingplay.com/static/images/416d5d102fd019efa60408
a28da71dc7_SHURE_jpg.png pouparia 27,7 KiB (48% de redução).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/eced7c
7518f49f82ae05e9738aedd169_blackmagicdesignpng.png poderiam poupar 23,9 KiB
(redução de 82%).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/676db
19ead8504da2d6dc96e48bd513e_babbaaelogocreationepsjpg.png poderiam poupar 19,5
KiB (redução de 86%).
A compactação de https://84static.loadingplay.com/static/images/372a0fc13f9f70b606d1ef8
1070099b9_SHUREjpg.png pouparia 17,3 KiB (93% de redução).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/f1f70c
44638afd35b6f12d060a86c42a_socialinstagramnewcircle.png poderiam poupar 15,4 KiB
(redução de 84%).
A compactação de https://7static.loadingplay.com/static/images/6286d87d75c257f954c8cf0
724c37984_SONYjpg.png pouparia 11,7 KiB (89% de redução).
A compactação de https://7static.loadingplay.com/static/images/162da11cd1248201582d91
1b7ead0ead_BOSEjpg.png pouparia 11 KiB (91% de redução).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/20d31
ad9ceb382bbff0c37776a9969b2__________origjpg.png poderiam poupar 7,7 KiB (redução de
80%).

Desktop

A compactação e o redimensionamento de
https://cdn.loadingplay.com/static/images/984291812fc90858ec9b1a7d4efdb7f8__logo_x.pn
g poderiam poupar 6,2 KiB (redução de 84%).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/6c5c8
7ccb48eb41d55749e65635cba45__NEClogojpg.png poderiam poupar 5,5 KiB (redução de
69%).
A compactação e o redimensionamento de https://cdn.loadingplay.com/static/images/946b0
a29cd90bf2cd9dcc024e9b01bdd_gepcologopng.png poderiam poupar 572 B (redução de
13%).
A compactação de https://84static.loadingplay.com/static/images/52136545c310f5dd64f466
19d8a873b7_sliderflecha.png pouparia 296 B (24% de redução).
A compactação de https://i.vimeocdn.com/video/680411167.jpg?mw=80&q=85 pouparia
206 B (12% de redução).

Considere Corrigir:

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a
página possa ser carregada.

Evite redirecionamentos da página de destino para a seguinte sequência de URLs redirecionados.
http://videocorpequipos.cl/
http://www.videocorpequipos.cl/
https://www.videocorpequipos.cl/

Ativar compactação
A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela
rede.

Desktop

Ative a compactação para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em
1,7 KiB (55% de redução).
A compactação de https://www.videocorpequipos.cl/common/css/editableimage.css?35
pouparia 583 B (59% de redução).
A compactação de https://www.videocorpequipos.cl/static/js/OwlCarousel2-2.2.1/dist/assets/
owl.theme.default.min.css?35 pouparia 500 B (53% de redução).
A compactação de https://www.videocorpequipos.cl/common/js/editabletext.js pouparia 341
B (50% de redução).
A compactação de https://www.videocorpequipos.cl/static/js/config.js pouparia 337 B (58%
de redução).

Aproveitar cache do navegador
A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para
recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do
disco local e não por meio da rede.

Aproveite o cache do navegador para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:
https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)

Compactar CSS
A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de
download e de análise.

Reduza a CSS para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,4 KiB (18% de
redução).
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/css/main.css?35 pouparia 1.013 B (17% de
redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/css/header.css?35 pouparia 623 B (14% de
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redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/css/editableimage.css?35 pouparia 448 B
(47% de redução).
Reduzir
https://www.videocorpequipos.cl/static/fancybox/source/jquery.fancybox.css?35?v=2.1.5
pouparia 229 B (17% de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/css/footer.css?35 pouparia 144 B (13% de
redução) após a compactação.

Compactar JavaScript
A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos
de download, de análise e de execução.

Reduza o JavaScript para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 45,3 KiB (35% de
redução).
Reduzir https://code.jquery.com/ui/1.9.2/jquery-ui.js pouparia 38,3 KiB (36% de redução)
após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/fancybox/source/jquery.fancybox.js?v=2.1.5
pouparia 4,1 KiB (31% de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/jquery.cookie.js pouparia 594 B (43%
de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/jquery.editable.js pouparia 356 B (28%
de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/editabletext.js pouparia 302 B (45% de
redução).
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/js/app.js pouparia 298 B (22% de redução)
após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/editablelink.js pouparia 266 B (33% de
redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/environment.detection.js pouparia 249
B (49% de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/js/cart.config.index.js pouparia 248 B (20%
de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/editableimage.js pouparia 214 B (32%
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de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/common/js/page_editable.js pouparia 203 B (17%
de redução) após a compactação.
Reduzir https://www.videocorpequipos.cl/static/js/config.js pouparia 185 B (33% de redução).

3 regras corretas

Reduzir o tempo de resposta do servidor
Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a otimização do tempo de resposta do
servidor.

Compactar HTML
Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre como reduzir o HTMLl.

Priorizar o conteúdo visível
Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre como priorizar o
conteúdo visível.
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