PageSpeed Insights

Mobile

56 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats
van deze via het netwerk te laden.

Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minuten)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_5d2e59ef224cddee491077242516d639.css (24
uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_7fecda7ae27a0eac978ce2b714550c5a.css (24
uur)
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https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/js/autoptimize_b506edc79c2e0b95a2d29cd6f2f39cec.js (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/loading-icon-128x128.gif (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/themes/modern-images/money.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/bg-nav2.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/call-uspng.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/logo.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/steps.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%
D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%BA-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/273_0-300x300.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/4f7ed486c389c.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/1323865410_29114%D0%B83371_1-.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x146.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-s-cvetami-300x300.jpg (24 uur)

Mobile

https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%
D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-150x150.jpg (24
uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Googleplus.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Social_seti.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Vkontakte.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/facebook.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/nav-menu-bg.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/3207-0029_m1-300x300.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/wedding7-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4 (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.4 (24 uur)

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Je pagina heeft 1 blokkerende scriptbronnen en 4 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten
totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon
te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.
Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_7fecda7ae27a0eac978ce2b714550c5a.css
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_5d2e59ef224cddee491077242516d639.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans&ver=4.9.4
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https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito&v1&ver=4.9.4

Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen
Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via
het netwerk wordt verzonden.

Schakel compressie in voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 37,9
KB (een besparing van 65%).
Het comprimeren van https://counter.rambler.ru/top100.jcn?2920044 kan 37,9 KB besparen
(een besparing van 65%).

Afbeeldingen optimaliseren
Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te
comprimeren.

Optimaliseer de volgende afbeeldingen om de grootte ervan te verkleinen met 67,2 KB (een
besparing van 38%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg
kan 37,3 KB besparen (een besparing van 70%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B
5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x1
46.jpg kan 4 KB besparen (een besparing van 40%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/273_0-300x300.jpg kan 3,7 KB besparen (een besparing van 18%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg kan 3,6 KB
besparen (een besparing van 38%).
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Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B
0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%
82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA-150x150.jpg kan 3,2 KB besparen (een besparing
van 35%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg kan 2,9 KB
besparen (een besparing van 37%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png kan 2,8 KB besparen (een besparing van
75%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-scvetami-300x300.jpg kan 1,9 KB besparen (een besparing van 14%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/4f7ed486c389c.jpg kan 1,5 KB besparen (een besparing van 17%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg
kan 1,3 KB besparen (een besparing van 15%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg kan 1,3 KB
besparen (een besparing van 17%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg kan 1,2 KB besparen (een besparing van
17%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8
E%D0%B1%D0%BB%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8
3-150x150.jpg kan 1,1 KB besparen (een besparing van 19%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg kan 1,1 KB besparen (een besparing van
15%).
Het comprimeren van
https://informer.yandex.ru/informer/40585535/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews kan
203 B besparen (een besparing van 16%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png kan 156 B besparen (een besparing van
30%).

5 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Mobile

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over het vermijden van omleidingen voor
bestemmingspagina's.

CSS verkleinen
Je CSS is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van CSS.

HTML verkleinen
Je HTML is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van HTML.

JavaScript verkleinen
Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van JavaScript.

Prioriteit geven aan zichtbare content
Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over het
instellen van de prioriteit van zichtbare content.

94 / 100 Gebruikerservaring
Overweeg dit te corrigeren:

Formaat van content aanpassen aan viewport
De pagina-content is te breed voor de viewport, waardoor de gebruiker horizontaal moet scrollen.
Pas het formaat van de content aan de viewport aan om een betere functionaliteit te leveren aan
gebruikers.

De pagina-content is 413 CSS-pixels breed, maar de viewport is slechts 412 CSS-pixels breed. De
volgende elementen vallen buiten de viewport:
Het element <li id="menu-item-99" class="menu-item menu…e menu-
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item-99">Главная</li> valt buiten de viewport.
Het element <li id="menu-item-94" class="menu-item menu…m menu-item-94">Каталог
шариков</li> valt buiten de viewport.
Het element <li id="menu-item-765" class="menu-item menu…menuitem-765">Оплата</li> valt buiten de viewport.
Het element <li id="menu-item-2738" class="menu-item menu…menuitem-2738">Новости</li> valt buiten de viewport.
Het element <li id="menu-item-96" class="menu-item menu…e menuitem-96">Доставка</li> valt buiten de viewport.
Het element <li id="menu-item-802" class="menu-item menu…menuitem-802">Акции</li> valt buiten de viewport.
Het element <li id="menu-item-95" class="menu-item menu…e menuitem-95">Контакты</li> valt buiten de viewport.

Geschikte formaten voor tikdoelen
Sommige links/knoppen op je webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op
kan tikken op een touchscreen. Overweeg deze tikdoelen groter te maken om een betere
functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk
aanvullende tussenruimte vereist.
Het tikdoel <input id="s" type="text" name="s" class="field"> bevindt zich in de buurt van
1 andere tikdoelen final.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…/author/admin/">admin</a> bevindt zich in de buurt
van 1 andere tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…oducts/tag/3d/" class="tag-cloud-link…inkposition-1">3D</a> en 2 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…g/14-fevralya/" class="tag-cloud-link…inkposition-2">14 февраля</a> en 2 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…g/angry-birds/" class="tag-cloud-link…inkposition-3">Angry Birds</a> en 6 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…y-iz-sharikov/" class="tag-cloud-link…inkposition-6">Букеты из шариков</a> en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere
tikdoelen.
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Het tikdoel <a href="//sharikov.com…tag/vinni-pux/" class="tag-cloud-link…inkposition-7">Винни Пух</a> en 3 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…denie-rebenka/" class="tag-cloud-link…inkposition-9">Встреча из роддома</a> en 6 andere bevinden zich in de buurt van andere
tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…en-rozhdeniya/" class="tag-cloud-link…nkposition-11">День рождения</a> en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere
tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…skij-prazdnik/" class="tag-cloud-link…nkposition-12">Детский праздник</a> en 2 andere bevinden zich in de buurt van andere
tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…teksnye-shary/" class="tag-cloud-link…nkposition-13">Латексные шары</a> en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere
tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…ag/mikki-maus/" class="tag-cloud-link…nkposition-14">Микки маус</a> en 3 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…tag/princessa/" class="tag-cloud-link…nkposition-17">Принцесса</a> en 5 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…g/vypusknoj-2/" class="tag-cloud-link…nkposition-25">выпускной</a> bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…ts/tag/lyubov/" class="tag-cloud-link…nkposition-26">любовь</a> bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//sharikov.com…oyushhij-shar/" class="tag-cloud-link…nkposition-31">поющий шар</a> en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere
tikdoelen.
Het tikdoel <a href="/faq/">Часто задаваемые вопросы</a> en 4 andere bevinden zich in
de buurt van andere tikdoelen.
Het tikdoel <a href="//plus.google.…48821990565176">Мы в google+</a> bevindt zich in
de buurt van 1 andere tikdoelen.

3 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden
Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet
bruikbaar is. Meer informatie over het belang van het vermijden van plug-ins.

Mobile

De viewport configureren
Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat,
waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over het
configureren van viewports.

Leesbare lettergrootten gebruiken
Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over het gebruik van leesbare lettergrootten.

Desktop

68 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats
van deze via het netwerk te laden.

Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minuten)
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https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_5d2e59ef224cddee491077242516d639.css (24
uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_7fecda7ae27a0eac978ce2b714550c5a.css (24
uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/js/autoptimize_b506edc79c2e0b95a2d29cd6f2f39cec.js (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/loading-icon-128x128.gif (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/themes/modern-images/money.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/bg-nav2.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/call-uspng.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/logo.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/steps.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%
D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%BA-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/273_0-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/4f7ed486c389c-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/1323865410_29114%D0%B83371_1--150x150.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg (24 uur)
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https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/03/risunki-na-temu-vesna1.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x146.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-s-cvetami-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%
D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-150x150.jpg (24
uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Googleplus.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Social_seti.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Vkontakte.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/facebook.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/nav-menu-bg.png (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/3207-0029_m1-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/wedding7-150x150.jpg (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4 (24 uur)
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.4 (24 uur)

Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen
Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via
het netwerk wordt verzonden.

Schakel compressie in voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 37,9
KB (een besparing van 65%).
Het comprimeren van https://counter.rambler.ru/top100.jcn?2920044 kan 37,9 KB besparen
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(een besparing van 65%).

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Je pagina heeft 1 blokkerende scriptbronnen en 4 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten
totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon
te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.
Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:
https://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_7fecda7ae27a0eac978ce2b714550c5a.css
https://sharikov.com.ua/wpcontent/cache/autoptimize/css/autoptimize_5d2e59ef224cddee491077242516d639.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans&ver=4.9.4
https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito&v1&ver=4.9.4

Afbeeldingen optimaliseren
Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te
comprimeren.

Optimaliseer de volgende afbeeldingen om de grootte ervan te verkleinen met 63,7 KB (een
besparing van 43%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg
kan 37,3 KB besparen (een besparing van 70%).
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Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B
5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x1
46.jpg kan 4 KB besparen (een besparing van 40%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg kan 3,6 KB
besparen (een besparing van 38%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B
0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%
82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA-150x150.jpg kan 3,2 KB besparen (een besparing
van 35%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg kan 2,9 KB
besparen (een besparing van 37%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png kan 2,8 KB besparen (een besparing van
75%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/4f7ed486c389c-150x150.jpg kan 1,6 KB besparen (een besparing
van 31%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg
kan 1,3 KB besparen (een besparing van 15%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/273_0-150x150.jpg kan 1,3 KB besparen (een besparing van 18%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg kan 1,3 KB
besparen (een besparing van 17%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg kan 1,2 KB besparen (een besparing van
17%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8
E%D0%B1%D0%BB%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8
3-150x150.jpg kan 1,1 KB besparen (een besparing van 19%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg kan 1,1 KB besparen (een besparing van
15%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-scvetami-150x150.jpg kan 721 B besparen (een besparing van 13%).
Het comprimeren van
https://informer.yandex.ru/informer/40585535/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews kan
203 B besparen (een besparing van 16%).
Het comprimeren van https://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wp-

Desktop

postratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png kan 156 B besparen (een besparing van
30%).

5 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden
Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over het vermijden van omleidingen voor
bestemmingspagina's.

CSS verkleinen
Je CSS is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van CSS.

HTML verkleinen
Je HTML is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van HTML.

JavaScript verkleinen
Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van JavaScript.

Prioriteit geven aan zichtbare content
Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over het
instellen van de prioriteit van zichtbare content.
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