PageSpeed Insights

Mobile

62 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden
Uw pagina heeft 2 omleidingen. Omleidingen zorgen voor extra vertraging voordat de pagina kan
worden geladen.

Voorkom omleidingen op de bestemmingspagina voor de volgende seriële reeks omgeleide URL's.
http://staples.com/
http://www.staples.com/
http://m.staples.com/

Mobile
Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geeft u 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:
http://d3c3cq33003psk.cloudfront.net/opentag-25674-1606445.js (maximum duur niet
gespecificeerd)
http://c.go-mpulse.net/boomerang/config.js?key=WCJJH-2QKW2-3WC54-L8FYB-XW2DJ&d=m.
staples.com&t=4824128&v=0.9.1422498372&if=&sl=0&si=gl5izgedjrpsc3di-NaN&plugins=
PageParams,AutoXHR,RT,BW,NavigationTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,LO
GN (5 minuten)
http://dd6zx4ibq538k.cloudfront.net/smartserve-3611.js (5 minuten)
http://nexus.ensighten.com/staples2/prod-dotcom-mobile/Bootstrap.js (5 minuten)
http://s.btstatic.com/tag.js (15 minuten)
http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-M84KDK (15,4 minuten)
http://connect.facebook.net/en_US/fbds.js (20 minuten)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50193_640x100_1?$mobileweb640x100$ (31,3
minuten)
http://images.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/div_gray_640x2?wid=640&hei=2 (60
minuten)
http://triggeredmail.appspot.com/triggermail.js/staples.js (60 minuten)
http://www.google-analytics.com/plugins/ga/inpage_linkid.js (60 minuten)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 uur)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50311_m_640x200_laptops?$mobileweb640x200$
(3,3 uur)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50311_m_640x80_bopis?$mobileweb640x80$ (3,4
uur)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50311_m_640x200_bissavings1?$mobileweb640x2
00$ (3,4 uur)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/mweb_tophat_sms3a?$mweb640x60$ (4,1 uur)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50311_m_640x200_chairs?$mobileweb640x200$
(4,2 uur)

Mobile

JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Uw pagina heeft 1 blokkerende scriptbronnen en 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van uw pagina.

Geen van de inhoud boven de vouw op uw 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:
http://www.hlserve.com/Delivery/ClientPaths/Library/hook.js?apiKey=dad14646-3ca8-402a-9
e30-0a64c898fd71&channel=mobile

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
http://m.staples.com/skavastream/studio/loadCSSModules?campaignid=331&env=prod&res
hash=fb7301ff5a8cc5aa3cea9c9bbd901643&custom=558_t,572,581&pageid=111&view=m
obile1&publishid=304570

Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen
Wanneer u 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 9,1
KB (een besparing van 63%).
Het comprimeren van http://cdn.brsrvr.com/v1/br-trk-5073.js kan 7,9 KB besparen (een
besparing van 64%).
Het comprimeren van http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447238306234 kan 1,3 KB besparen
(een besparing van 61%).

Mobile

HTML verkleinen
Wanneer u HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kunt u vele
bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

Verklein HTML voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 2,2 KB (een besparing
van 8%).
Het verkleinen van http://m.staples.com/ kan na comprimeren 2,2 KB besparen (een
besparing van 8%).

JavaScript verkleinen
Wanneer u JavaScript-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het
downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

Verklein JavaScript voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1,5 KB (een
besparing van 2%).
Het verkleinen van http://m.staples.com/skavastream/studio/loadJSModules?campaignid=33
1&env=prod&reshash=fb7301ff5a8cc5aa3cea9c9bbd901643&custom=549_t,559_t,555_t,5
79,564,565,570,577,578,571,580&pageid=111&view=mobile1&publishid=304570 kan na
comprimeren 1.003 B besparen (een besparing van 1%).
Het verkleinen van http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447238306234 kan 566 B besparen (een
besparing van 28%).

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

Mobile

Optimaliseer de volgende afbeeldingen om de grootte ervan te verkleinen met 1 KB (een besparing
van 16%).
Het lossless comprimeren van
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/mweb_tophat_sms3a?$mweb640x60$ kan 1 KB
besparen (een besparing van 16%).

2 uitgevoerde regels

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

Prioriteit geven aan zichtbare content
U heeft de prioriteit voor de inhoud boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over het
instellen van de prioriteit van zichtbare inhoud.

96 / 100 Gebruikerservaring
Overweeg dit te corrigeren:

De viewport configureren
Op uw pagina is een mobiele viewport met vaste breedte opgegeven. U kunt overwegen een
responsieve viewport te gebruiken om uw pagina correct weer te geven op alle apparaten.

Als u een viewport configureert die width=device-width in plaats van width=320 aangeeft, kan uw
pagina zich aanpassen aan apparaten met verschillende breedten. Dit kan extra werk vereisen als
de stijl op uw pagina een indeling met vaste breedte gebruikt.

Mobile
Geschikte formaten voor tikdoelen
Sommige links/knoppen op uw 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 <div id="sk_bag_icon_container"
class="sk_bag_icon_co…rtHasZeroCount">0</div> bevindt zich in de buurt van 1 andere
tikdoelen final.

4 uitgevoerde regels

Vermijd interstitials voor app-installatie die de inhoud verbergen
Uw pagina bevat geen interstitials voor app-installatie waardoor een aanzienlijk deel van de inhoud
wordt verborgen. Bekijk meer informatie over het belang van het vermijden van interstitials voor
app-installatie.

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

Formaat van inhoud aanpassen aan viewport
De inhoud van uw pagina past binnen de viewport. Meer informatie over het formaat van inhoud
aanpassen aan de viewport.

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

Mobile

Desktop

61 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geeft u 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:
http://bat.bing.com/bat.js (maximum duur niet gespecificeerd)
http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js (maximum duur niet gespecificeerd)
http://d3c3cq33003psk.cloudfront.net/opentag-25674-1606445.js (maximum duur niet
gespecificeerd)
http://stash.qubitproducts.com/stash/v1.1/kv/set/staples/public/merch:pfm:8g710dg6jtc-0igu
obpi3-1cgvc04:current (maximum duur niet gespecificeerd)
http://stp-tracker.inside-graph.com/gtm/IN-1000306/include.js (maximum duur niet
gespecificeerd)
http://c.go-mpulse.net/boomerang/config.js?key=EHXFJ-WDBNK-AR4H3-CVVBT-4E2QQ&d=w
ww.staples.com&t=4824128&v=1.246.1441122062&if=&sl=0&si=ur1bgi0jdzjgu8fr-NaN&pl
ugins=ConfigOverride,PageParams,AutoXHR,SPA,Angular,Backbone,Ember,RT,BW,Navigatio
nTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,LOGN (5 minuten)

Desktop

http://dd6zx4ibq538k.cloudfront.net/smartserve-3611.js (5 minuten)
http://nexus.ensighten.com/staples2/Bootstrap.js (5 minuten)
http://assets.staples-static.com/sbd/js/jsprops.sjs (15 minuten)
http://s.btstatic.com/tag.js (15 minuten)
http://connect.facebook.net/en_US/fbds.js (20 minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0972728_sc7?$std$ (55,6 minuten)
http://triggeredmail.appspot.com/triggermail.js/staples.js (60 minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0387201_sc7?$std$ (60,3 minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0796600_sc7?$std$ (72,4 minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/m002303267_sc7?$std$ (73,7 minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0726854_sc7?$std$ (79,8 minuten)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0972980_sc7?$std$ (82,3 minuten)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150222/43440/images/fwow7.jpg (2 uur)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/02_weeklyad.jpg (2
uur)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/04_rewards.jpg (2
uur)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150412/44666/images/1280_pack_ship.jpg
(2 uur)
http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/151108/50311/images/2_0_50311_lpb_1.jpg (2 uur)
http://cookieatlas.staples.com/cookieatlas/server.js (2 uur)
http://d.turn.com/r/dft/id/L21rdC8yNy9waWQvMzg1Mzc4NjIvdC8w (2 uur)
http://www.staples.com/atcoverlay/js/overlayBundle.js (2 uur)
http://www.staples.com/sbd/cre/products/151011/50097/images/50097_bopis_header_411x1
10.jpg (2 uur)
http://www.staples.com/sbd/cre/products/151108/50311/images/50311_411x110_businesssa
vings.jpg (2 uur)
http://www.staples.com/sbdpas/js/Certona/resxclsa.js (2 uur)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_style_english.css (2 uur)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_english.png (2 uur)
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http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_icon.gif (2 uur)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_ux2.js (2 uur)
http://www.staples.com/search/resources/js/autocompleteUX2.js (2 uur)
http://www.staples.com/search/resources/js/search.js (2 uur)
http://www.staples.com/search/resources/switches/engine?storeId=10001 (2 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0927156_sc7?$std$ (2,1 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0971798_sc7?$std$ (2,2 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0059946_sc7?$std$ (2,2 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0519276_sc7?$std$ (2,3 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0854503_sc7?$std$ (2,4 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/m002382249_sc7?$std$ (2,5 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0771125_sc7?$std$ (2,9 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0692615_sc7?$std$ (3 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0421999_sc7?$std$ (3,3 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0427839_sc7?$std$ (3,4 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0398283_sc7?$std$ (3,6 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0045503_sc7?$std$ (3,7 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0287569_sc7?$std$ (3,8 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0974882_sc7?$std$ (3,8 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0817387_sc7?$std$ (3,9 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0774611_sc7?$std$ (4 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0907740_sc7?$std$ (4,2 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0889535_sc7?$std$ (4,3 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0932788_sc7?$std$ (4,3 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0844957_sc7?$std$ (4,4 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0537444_sc7?$std$ (4,5 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0564002_sc7?$std$ (4,5 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0067413_sc7?$std$ (4,6 uur)

Desktop

http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0890006_sc7?$std$ (5,1 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0862530_sc7?$std$ (5,2 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0437160_sc7?$std$ (5,2 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0101440_sc7?$std$ (5,4 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0577148_sc7?$std$ (6 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0482416_sc7?$std$ (6,4 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0328134_sc7?$std$ (6,5 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0775124_sc7?$std$ (6,9 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0907744_sc7?$std$ (6,9 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0435928_sc7?$std$ (7 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0985016_sc7?$std$ (7 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0193681_sc7?$std$ (7,1 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0506778_sc7?$std$ (7,1 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0958388_sc7?$std$ (7,1 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0067087_sc7?$std$ (7,2 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0618373_sc7?$std$ (7,2 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0961562_sc7?$std$ (7,3 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0993970_sc7?$std$ (7,3 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0860627_sc7?$std$ (7,4 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0983440_sc7?$std$ (7,4 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0949291_sc7?$std$ (7,5 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0434226_sc7?$std$ (7,6 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0980105_sc7?$std$ (8 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0445636_sc7?$std$ (8,5 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0122804_sc7?$std$ (8,6 uur)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0434406_sc7?$std$ (9,1 uur)
http://www.staples.com/styleguide/img/logo.png (23,7 uur)

Desktop

JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Uw pagina heeft 3 blokkerende scriptbronnen en 7 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van uw pagina.

Geen van de inhoud boven de vouw op uw 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:
http://nexus.ensighten.com/staples2/Bootstrap.js
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/js/ux2/lib/jquery-1.11.0.min.js
http://www.staples.com/search/resources/js/search.js

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/styleguide/css/staples.min.css
http://assets.staples-static.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/css/ux2/popup.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/styleguide/docs/css/atcOverlay.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/styleguide/css/staples.min.css
http://assets.staples-static.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/css/ux2/popup.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/styleguide/docs/css/atcOverlay.css
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_style_english.css

Overweeg dit te corrigeren:

Desktop
Comprimeren inschakelen
Wanneer u 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 56,7
KB (een besparing van 66%).
Het comprimeren van http://d1m54pdnjzjnhe.cloudfront.net/staples_us/merchandisingevents/prod/merchandising-events.min.js?n=1 kan 16,9 KB besparen (een besparing van
67%).
Het comprimeren van http://js.bizographics.com/insight.min.js kan 14,4 KB besparen (een
besparing van 65%).
Het comprimeren van http://d.turn.com/r/dft/id/L21rdC8yNy9waWQvMzg1Mzc4NjIvdC8w kan
9 KB besparen (een besparing van 65%).
Het comprimeren van http://cdn.brcdn.com/v1/br-trk-5073.js kan 7,9 KB besparen (een
besparing van 64%).
Het comprimeren van http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js kan 5,6 KB besparen
(een besparing van 69%).
Het comprimeren van http://api.staples.com/v1/storelocator/storesSearch.json?client_id=5H
qW3l3dv9NEoEH7chtC6wdwSAsN4viE&locale=en_US&limit=3&address=10001&radius=100
&callback=jsonCallback kan 1,7 KB besparen (een besparing van 73%).
Het comprimeren van http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447238313675 kan 1,3 KB besparen
(een besparing van 61%).

HTML verkleinen
Wanneer u HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kunt u vele
bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

Verklein HTML voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 2,9 KB (een besparing
van 5%).
Het verkleinen van http://www.staples.com/ kan na comprimeren 1,5 KB besparen (een
besparing van 4%).
Het verkleinen van http://www.staples.com/asgard-node/v1/nad/staplesus/marvin/html?them
e=ux2&scheme=home_box1_ux2&lang=en-US&appId=staples01&productTile=recommend

Desktop

edproducts&pageId=res15111102182894286699593 kan na comprimeren 746 B besparen
(een besparing van 7%).
Het verkleinen van http://www.staples.com/asgard-node/v1/nad/staplesus/marvin/html?them
e=ux2&scheme=home_box2_ux2&lang=en-US&appId=staples01&productTile=trendingpro
ducts&pageId=res15111102182894286699593 kan na comprimeren 713 B besparen (een
besparing van 6%).

JavaScript verkleinen
Wanneer u JavaScript-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het
downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

Verklein JavaScript voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 10,2 KB (een
besparing van 9%).
Het verkleinen van http://www.staples.com/search/resources/js/autocompleteUX2.js kan na
comprimeren 2,8 KB besparen (een besparing van 32%).
Het verkleinen van
http://nexus.ensighten.com/staples2/prod/code/d0f6ede00328a31be0e638e56d71f7c8.js
kan na comprimeren 1,7 KB besparen (een besparing van 2%).
Het verkleinen van http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js kan 1,7 KB besparen (een
besparing van 21%).
Het verkleinen van http://www.staples.com/search/resources/js/search.js kan na
comprimeren 1,4 KB besparen (een besparing van 31%).
Het verkleinen van http://cookieatlas.staples.com/cookieatlas/server.js kan na comprimeren
1,2 KB besparen (een besparing van 45%).
Het verkleinen van http://stp-tracker.insidegraph.com/gtm/IN-1000306/inside.js?_=0.3788469359278679 kan na comprimeren 779 B
besparen (een besparing van 16%).
Het verkleinen van http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447238313675 kan 566 B besparen (een
besparing van 28%).

Afbeeldingen optimaliseren

Desktop

U 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 9,7 KB (een
besparing van 4%).
Het lossless comprimeren van http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/151108/50311/images/2_0_50311_lpb_1.jpg kan 2,3 KB
besparen (een besparing van 4%).
Het lossless comprimeren van http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150412/44666/images/1280_pack_ship.jpg kan 1,9 KB besparen
(een besparing van 2%).
Het lossless comprimeren van
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_english.png kan 1,1 KB besparen
(een besparing van 73%).
Het lossless comprimeren van http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/04_rewards.jpg kan 967 B besparen (een
besparing van 12%).
Het lossless comprimeren van http://www.staples.com/sbd/cre/products/151011/50097/imag
es/50097_bopis_header_411x110.jpg kan 921 B besparen (een besparing van 10%).
Het lossless comprimeren van http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150222/43440/images/fwow7.jpg kan 919 B besparen (een
besparing van 7%).
Het lossless comprimeren van http://www.staples.com/sbd/cre/products/151108/50311/imag
es/50311_411x110_businesssavings.jpg kan 907 B besparen (een besparing van 5%).
Het lossless comprimeren van http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/02_weeklyad.jpg kan 775 B besparen
(een besparing van 14%).

Prioriteit geven aan zichtbare content
Uw pagina vereist extra netwerkomleidingen om inhoud boven de vouw weer te geven. Voor
optimale prestaties beperkt u de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van
inhoud boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de inhoud boven de vouw weer te geven. Dit geeft
meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om
inhoud boven de vouw weer te geven. Geef prioriteit aan zichtbare inhoud die nodig is voor
weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

Desktop

Slechts ongeveer 52% van de uiteindelijke inhoud boven de vouw kan worden weergegeven
met de volledige HTML-reactie snapshot:11.

2 uitgevoerde regels

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

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