Скорост зареждане

Мобилност

60 / 100 Скорост
Непременно поправете:

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 5 блокиращи ресурса на CSS. Това води до забавяне при
изобразяването й.

Нищо от съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви не може да се
изобрази без изчакване на зареждането на следните блокиращи ресурси. Опитайте да ги
отложите, да ги заредите асинхронно или да вградите критичните части от тях директно в
HTML кода.
Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,700&subset=cyrillic
https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.12/css/all.css
https://mebelmag.bg/css/btstrp?v=9UxwLAwPsZEnXOAkLLlc8EOaXd-teALUclODAw76rto1

Мобилност

https://mebelmag.bg/css/base?v=GUPgdf-uREU9lDUoxTClYBBtjCk-n5aDwfhrHgHEtTw1
https://mebelmag.bg/css/home?v=DYHY0VkGxkZH8ptPuJH8Hw_8SOmJY4YiXWgjSBTEXK41

Оптимизирайте изображенията
Правилното форматиране и компресиране на изображенията може да спести много байтове
данни.

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 286,6 КБ
(намаляване от 36%).
Компресирането на https://mebelmag.bg/images/discounts/masi може да спести 105,3 КБ
(намаляване от 42%).
Компресирането на https://mebelmag.bg/images_ext/?id=4765744174746163686D656E74
2E617368783F496E666F3D46584D7943303871556C34354A6A6B394358636D5257674941
583454664163435458396E4448514645554E674F584D765269313555786B6957564D79566
B52584E56525A4C317774525574614E7A425353486441417A513241335563634151445248
4674416E6341456B5A6B43414279 може да спести 82,3 КБ (намаляване от 30%).
Компресирането на https://mebelmag.bg/images/discounts/meki може да спести 49,8 КБ
(намаляване от 35%).
Компресирането и преоразмеряването на https://mebelmag.bg/images/logo-mebelmag
може да спести 27,3 КБ (намаляване от 79%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/ymaruJl2Pjp.png може да
спести 8,6 КБ (намаляване от 37%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png може да
спести 6,8 КБ (намаляване от 37%).
Компресирането на https://mebelmag.bg/images/discounts/spalni може да спести 6,6 КБ
(намаляване от 15%).

Помислете за поправка:

Възползвайте се от кеширането на браузъра

Мобилност

Задаването на срок на валидност или максимално съществуване в HTTP заглавките за
статични ресурси инструктира браузъра да зарежда изтеглените преди ресурси от локалния
диск вместо през мрежата.

Възползвайте се от кеширането на браузъра за следните ресурси със съответните
възможности:
https://widget.manychat.com/441532969525377.js (изтичането не е посочено)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-101324971-1 (15 минути)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минути)
https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 минути)
https://connect.facebook.net/signals/config/351179298653339?v=2.8.37&r=stable (20
минути)
https://connect.facebook.net/signals/config/452043605202537?v=2.8.37&r=stable (20
минути)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минути)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Намаляване на времето на реакция на сървъра
При теста ни сървърът ви реагира след 0,46 секунди.

Има много фактори, които могат да удължат времето за реакция на сървъра. Моля,
прочетете препоръките ни, за да научите как да наблюдавате и измервате къде сървърът ви
се забавя най-много.

6 спазени правила

Избягване на пренасочвания от целевата страница
На страницата ви няма пренасочвания. Научете повече за избягването им на целевата
страница.

Мобилност

Активирайте компресирането
Активирали сте компресирането. Научете повече по темата.

Минимизирайте CSS
CSS кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.

Минимизирайте HTML
HTML кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.

Минимизирайте JavaScript
Съдържанието ви на JavaScript е минимизирано. Научете повече по темата.

Даване на предимство на видимото съдържание
Правилно сте дали предимство на съдържанието на видимата на екрана част от страницата.
Научете повече по темата.

97 / 100 Общ резултат
Помислете за поправка:

Оразмерете подходящо целевите зони за докосване
Някои връзки/бутони на уеб страницата ви може да са твърде малки, за да могат
потребителите лесно да ги докосват на сензорен екран. Помислете за уголемяването на тези
целеви зони за докосване, за да осигурите по-добра практическа работа на потребителите.

Мобилност

Следните целеви зони за докосване са близо до други такива и около тях може да е
необходимо допълнително място.
Целевата зона за докосване „<a href="/bg-bg/categor…9740292358166/" class="navlink">Трапезни столове</a>“ е близо до 1 други такива зони.
„<div class="owl-carousel o…oaded owl-drag">‹›</div>“ и още 1 целеви зони за
докосване са близо до други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<button class="owl-dot active"></button>“ е близо до 3
други такива зони final.
„<button class="owl-dot"></button>“ и още 1 целеви зони за докосване са близо до
други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a href="/bg-bg/categor…9740292358167/" class="takelook">Разгледай сега</a>“ е близо до 1 други такива зони.
„<a href="/bg-bg/brochure/" class="special">Брошура</a>“ и още 14 целеви зони за
докосване са близо до други такива зони.

4 спазени правила

Избягване на приставките
Изглежда, че на страницата ви не се ползват приставки, заради които съдържанието би било
неизползваемо на много платформи. Научете повече за това, колко е важно да избягвате
приставките.

Конфигуриране на прозореца за показване
За страницата ви е посочен прозорец за показване, съответстващ на размера на
устройството, което й позволява да се изобразява правилно на всички екрани. Научете
повече за конфигурирането на прозорците за показване.

Оразмеряване на съдържанието до рамките на прозореца за
показване
Съдържанието на страницата ви се побира в рамките на прозореца за показване. Научете
повече за оразмеряването спрямо този прозорец.

Мобилност

Използване на четливи размери на шрифта
Текстът на страницата ви е четлив. Научете повече за използването на четливи размери на
шрифта.

Десктопна версия

21 / 100 Скорост
Непременно поправете:

Оптимизирайте изображенията
Правилното форматиране и компресиране на изображенията може да спести много байтове
данни.

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 3,1 МБ (намаляване
от 65%).
Компресирането и преоразмеряването на https://mebelmag.bg/images_ext/?id=4765744
174746163686D656E742E617368783F496E666F3D46584D7943303871556C34354A6A6B3
94358636D5257674941583454664163435458396E44485146455552704F584D7652693135
55786B6957644367306272516739476A30594C516B64434A30496A527467703544774A453
0494A7642585543447763253266566A3043537A78534E554A306141317A4168464259676B
4464524E38426742426367253364253364 може да спести 1,9 МБ (намаляване от 68%).
Компресирането и преоразмеряването на https://mebelmag.bg/images_ext/?id=4765744
174746163686D656E742E617368783F496E666F3D46584D7943303871556C34354A6A6B3

Десктопна версия

94358636D5257674941583454664163435458396E444851464555526F4F584D7652693135
55786B6957644372306272527374476C30596E516B6443464658635365416652743056336
177527551303851575856554D6B3950415146436632304563415553543263434448496265
674948 може да спести 849 КБ (намаляване от 70%).
Компресирането и преоразмеряването на https://mebelmag.bg/images_ext/?id=4765744
174746163686D656E742E617368783F496E666F3D46584D7943303871556C34354A6A6B3
94358636D5257674941583454664163435458396E4448514645554E674F584D7652693135
55786B6957564D79566B52584E56525A4C317774525574614E7A425353486441417A5132
4133556363415144524846744458594147454E674177427A може да спести 167,1 КБ
(намаляване от 60%).
Компресирането на https://mebelmag.bg/images/discounts/masi може да спести 105,3 КБ
(намаляване от 42%).
Компресирането на https://mebelmag.bg/images/discounts/meki може да спести 49,8 КБ
(намаляване от 35%).
Компресирането и преоразмеряването на https://mebelmag.bg/images/logo-mebelmag
може да спести 24 КБ (намаляване от 70%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/ymaruJl2Pjp.png може да
спести 8,6 КБ (намаляване от 37%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png може да
спести 6,8 КБ (намаляване от 37%).
Компресирането на https://mebelmag.bg/images/discounts/spalni може да спести 6,6 КБ
(намаляване от 15%).

Помислете за поправка:

Възползвайте се от кеширането на браузъра
Задаването на срок на валидност или максимално съществуване в HTTP заглавките за
статични ресурси инструктира браузъра да зарежда изтеглените преди ресурси от локалния
диск вместо през мрежата.

Възползвайте се от кеширането на браузъра за следните ресурси със съответните
възможности:
https://widget.manychat.com/441532969525377.js (изтичането не е посочено)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-101324971-1 (15 минути)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минути)

Десктопна версия

https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 минути)
https://connect.facebook.net/signals/config/351179298653339?v=2.8.37&r=stable (20
минути)
https://connect.facebook.net/signals/config/452043605202537?v=2.8.37&r=stable (20
минути)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минути)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Намаляване на времето на реакция на сървъра
При теста ни сървърът ви реагира след 0,55 секунди.

Има много фактори, които могат да удължат времето за реакция на сървъра. Моля,
прочетете препоръките ни, за да научите как да наблюдавате и измервате къде сървърът ви
се забавя най-много.

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 1 блокиращи ресурса на CSS. Това води до забавяне при
изобразяването й.

Нищо от съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви не може да се
изобрази без изчакване на зареждането на следните блокиращи ресурси. Опитайте да ги
отложите, да ги заредите асинхронно или да вградите критичните части от тях директно в
HTML кода.
Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,700&subset=cyrillic

Десктопна версия

6 спазени правила

Избягване на пренасочвания от целевата страница
На страницата ви няма пренасочвания. Научете повече за избягването им на целевата
страница.

Активирайте компресирането
Активирали сте компресирането. Научете повече по темата.

Минимизирайте CSS
CSS кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.

Минимизирайте HTML
HTML кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.

Минимизирайте JavaScript
Съдържанието ви на JavaScript е минимизирано. Научете повече по темата.

Даване на предимство на видимото съдържание
Правилно сте дали предимство на съдържанието на видимата на екрана част от страницата.
Научете повече по темата.
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