PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis

52 / 100 Velocidade
Deve corrigir:

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:
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/uibg_flat_75_ffffff_40x100.png (expiração não especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/uibg_glass_75_e6e6e6_1x400.png (expiração não especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/uibg_highlight-soft_75_cccccc_1x100.png (expiração não especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css (expiração não
especificada)
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http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tpl-urban/images/bg-trans-black.png
(expiração não especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tpl-urban/images/translate.png (expiração
não especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy1.jpg (expiração não
especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy2.jpg (expiração não
especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy3.jpg (expiração não
especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/logoeasy3.png (expiração não
especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/14343550/0/large/1483491338 (expiração não especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/15128511/0/large/1522279538 (expiração não especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/15576880/0/large/1522538022 (expiração não especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/15920852/0/large/1508799609 (expiração não especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/16492055/0/large/1516925225 (expiração não especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/16644494/0/large/1519171379 (expiração não especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/16852190/0/large/1522191723 (expiração não especificada)
http://www.bing.com/widget/metrics.js (11,5 minutos)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 horas)

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

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 703,4 KiB (76% de redução).
A compactação de http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy2.jpg
pouparia 258,5 KiB (78% de redução).
A compactação de http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy1.jpg
pouparia 250,2 KiB (74% de redução).
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A compactação de http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy3.jpg
pouparia 189,7 KiB (80% de redução).
A compactação de http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/logoeasy3.png
pouparia 3,6 KiB (27% de redução).
A compactação de http://icons.lsi.im/open-icon-lib/16x16/intl/flag-gb.png pouparia 472 B
(49% de redução).
A compactação de http://icons.lsi.im/open-icon-lib/16x16/intl/flag-fr.png pouparia 329 B
(61% de redução).
A compactação de http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tplurban/images/translate.png pouparia 269 B (15% de redução).
A compactação de http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/bingmark.png
pouparia 122 B (34% de redução).
A compactação de http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/sharemark.png
pouparia 109 B (36% de redução).
A compactação de http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/fbookmark.png
pouparia 104 B (34% 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
315 B (42% de redução).
A compactação de https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appI
d=%22YSVJNzMfK26bVGuUy8TKDBCA00yp0qAcd5CnLQ4hPDBEJfgKkX9Tu8_xtgAjr3wbyDrbr3
k1L4s36Ps4QhMRX3bsRy_gR3_z-9PFAsjMB9OUqp4Mw6vLmNeTsAqxk2Ib9%22&locale=%22p
t%22&languageCodes=[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22
ca%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%2
2nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22e
l%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%2
2it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%2
2ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22
,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,
%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,
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%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22]&oncomplete=_mstc1&onerror=_mste1&loc=pt&ctr=&ref
=WidgetV3CTF&rgp= pouparia 315 B (42% de redução).

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 577 B (18% de redução).
Reduzir http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/css/WidgetV3.css?v=25463966
pouparia 325 B (12% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css pouparia 131 B
(72% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiAds/css/sortAds.css?gen=1499700727 pouparia 121 B (42%
de redução) após a compactação.

Compactar HTML
A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode
economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

Reduza o HTML para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,3 KiB (13% de
redução).
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/ pouparia 677 B (13% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/images/motif-bg.png/ pouparia 674 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 6,6 KiB (39% de
redução).
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiCore/js/jquery.form.js?gen=1499700727 pouparia 4,8 KiB
(47% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiSlideshow/js/lsiSlideshow.js?gen=1499700727 pouparia 620 B
(28% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/js/lsiSlidingMenu/lsiSlidingMenu.js?gen=1499700727 pouparia 326 B
(39% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/js/LsiAlert/LsiAlert.js?gen=1499700727 pouparia 215 B (40% de redução)
após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/js/lsiSubMenu/lsiSubMenu.js?gen=1499700727 pouparia 206 B (36% de
redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiTranslate/js/LsiTranslate.js?gen=1499700727 pouparia 149 B
(13% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiFavorites/js/lsiFavorites.js?gen=1499700727 pouparia 140 B
(27% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiAds/js/LsiFormAds.js?gen=1499700727 pouparia 111 B (19%
de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 5 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
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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.
Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/js/jquery.js?ver=3.5

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:light,lightitalic,regular,italic,500italic,bold,bo
lditalic
http://easyimmoregusse.fr//wp-content/tmp/resources/css/less.css?gen=1499700727
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/jqueryui.css?gen=1499700727
http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiAds/css/sortAds.css?gen=1499700727
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css

2 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre como evitar os redirecionamentos da
página de destino.

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

65 / 100 Experiência de utilizador
Deve corrigir:
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Configure o visor
Não há um visor especificado para sua página. Isso faz com que os dispositivos móveis processem
sua página da mesma forma que ela apareceria em uma navegador da área de trabalho, diminuindo
seu tamanho para caber em uma tela de dispositivo móvel. Configure um visor para permitir que
sua página seja processada de forma adequada em todos os dispositivos.

Configure um visor para esta página.

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 <a href="/">Accueil</a> e outros 5 pontos de toque estão próximos de
outros pontos desse tipo final.
O ponto de toque <input id="sg_transaction…l5b19e0026cb32" type="radio"
name="lsi_s_transaction"> e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos
desse tipo final.
O ponto de toque <label for="sg_transaction…l5b19e0026cb32"
class="radioLabel">Vente</label> e outros 2 pontos de toque estão próximos de outros
pontos desse tipo final.
O ponto de toque <button type="button" class="ui-multiselect…ui-corner-all">Tous types
de biens</button> está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <span>Tous types de biens</span> está próximo de outros 3 pontos
desse tipo final.
O ponto de toque <label for="sg_extends_55b19e0026cb32">5km</label> e outros 1
pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
O ponto de toque <input id="sg_extends_105b19e0026cb32" type="checkbox"
name="lsi_s_extends[]"> e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse
tipo final.
O ponto de toque <label for="sg_min_price5b19e0026cb32" class="titre_label">Prix entre
:</label> e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
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O ponto de toque <input id="sg_min_price5b19e0026cb32" type="text"
name="lsi_s_min_price"> e outros 2 pontos de toque estão próximos de outros pontos
desse tipo final.
O ponto de toque <button type="submit" class="lsi-searchgrid…iButton
submit">Rechercher</button> está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="/?page_id=62">Mentions Légales</a> e outros 5 pontos de
toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.

Use tamanhos de fonte legíveis
A maneira que o seguinte texto na sua página é processado dificulta a leitura de alguns visitantes.
Use tamanhos de fonte legíveis para fornecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes fragmentos de texto têm tamanhos pequenos de fonte. Aumente o tamanho da fonte
para tornar os fragmentos legíveis.
Nous contacter e 5 outros são processados com somente 6 pixels de altura (16 pixels em
CSS) final.
Terrain e 3 outros são processados com somente 6 pixels de altura (15 pixels em CSS) final.
Moissac Bellevue e 3 outros são processados com somente 5 pixels de altura (13 pixels em
CSS) final.
207 000 € e 3 outros são processados com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS)
final.
Localisation : e 9 outros são processados com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS)
final.
Tous types de biens é processado com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
10km e 2 outros são processados com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
Rechercher é processado com somente 6 pixels de altura (15 pixels em CSS) final.
Forts de notre…et sécurisée. e 3 outros são processados com somente 5 pixels de altura (13
pixels em CSS) final.
Agence Easyimmo é processado com somente 5 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
Création de site immobilier e 5 outros são processados com somente 5 pixels de altura (12
pixels em CSS) final.
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2 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.

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização
Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre como
dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização.

Desktop

54 / 100 Velocidade
Deve corrigir:

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

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 736,1 KiB (76% de redução).

Desktop

A compactação de http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy2.jpg
pouparia 258,5 KiB (78% de redução).
A compactação de http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy1.jpg
pouparia 250,2 KiB (74% de redução).
A compactação de http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy3.jpg
pouparia 189,7 KiB (80% de redução).
A compactação e o redimensionamento de
https://photos.lesiteimmo.com/biens/17233853/0/large/1527030017 poderiam poupar 12,8
KiB (redução de 78%).
A compactação e o redimensionamento de
https://photos.lesiteimmo.com/16747199/0/large/1520553927 poderiam poupar 11,7 KiB
(redução de 80%).
A compactação e o redimensionamento de
https://photos.lesiteimmo.com/16740826/0/large/1520468432 poderiam poupar 8,1 KiB
(redução de 75%).
A compactação de http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/logoeasy3.png
pouparia 3,6 KiB (27% de redução).
A compactação de http://icons.lsi.im/open-icon-lib/16x16/intl/flag-gb.png pouparia 472 B
(49% de redução).
A compactação de http://icons.lsi.im/open-icon-lib/16x16/intl/flag-fr.png pouparia 329 B
(61% de redução).
A compactação de http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tplurban/images/translate.png pouparia 269 B (15% de redução).
A compactação de http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/bingmark.png
pouparia 122 B (34% de redução).
A compactação de http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/sharemark.png
pouparia 109 B (36% de redução).
A compactação de http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/img/fbookmark.png
pouparia 104 B (34% de redução).

Considere Corrigir:

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
315 B (42% de redução).
A compactação de https://api.microsofttranslator.com/v2/ajax.svc/GetLanguageNames?appI
d=%22Y8gzvmtKfhXjTdfSNj1W9ljgxDPMOl60L0TNcp5k_ARIfMmTn8yp3pdzP27JJ9tjHXmVBe8
0P9QG-Q8muSu7h6THlcJxkpUuBlfNm8tmdXvB5gABYqigHMJuBL2e_NTZt%22&locale=%22pt
%22&languageCodes=[%22af%22,%22ar%22,%22bn%22,%22bs-Latn%22,%22bg%22,%22c
a%22,%22zh-CHS%22,%22zh-CHT%22,%22yue%22,%22hr%22,%22cs%22,%22da%22,%22
nl%22,%22en%22,%22et%22,%22fj%22,%22fil%22,%22fi%22,%22fr%22,%22de%22,%22el
%22,%22ht%22,%22he%22,%22hi%22,%22mww%22,%22hu%22,%22is%22,%22id%22,%2
2it%22,%22ja%22,%22sw%22,%22tlh%22,%22ko%22,%22lv%22,%22lt%22,%22mg%22,%2
2ms%22,%22mt%22,%22yua%22,%22no%22,%22otq%22,%22fa%22,%22pl%22,%22pt%22
,%22ro%22,%22ru%22,%22sm%22,%22sr-Cyrl%22,%22sr-Latn%22,%22sk%22,%22sl%22,
%22es%22,%22sv%22,%22ty%22,%22ta%22,%22th%22,%22to%22,%22tr%22,%22uk%22,
%22ur%22,%22vi%22,%22cy%22]&oncomplete=_mstc1&onerror=_mste1&loc=pt&ctr=&ref
=WidgetV3CTF&rgp= pouparia 315 B (42% 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:
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/uibg_flat_75_ffffff_40x100.png (expiração não especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/uibg_glass_75_e6e6e6_1x400.png (expiração não especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/images/uibg_highlight-soft_75_cccccc_1x100.png (expiração não especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css (expiração não
especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tpl-urban/images/bg-trans-black.png
(expiração não especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/tpl-urban/images/translate.png (expiração
não especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy1.jpg (expiração não
especificada)
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http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy2.jpg (expiração não
especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/easy3.jpg (expiração não
especificada)
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/uploads/2014/01/logoeasy3.png (expiração não
especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/15914419/0/large/1508627712 (expiração não especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/16356616/0/large/1514937728 (expiração não especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/16740826/0/large/1520468432 (expiração não especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/16747199/0/large/1520553927 (expiração não especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/16786683/0/large/1521158760 (expiração não especificada)
https://photos.lesiteimmo.com/biens/17233853/0/large/1527030017 (expiração não
especificada)
http://www.bing.com/widget/metrics.js (27,5 minutos)
http://www.google-analytics.com/ga.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 577 B (18% de redução).
Reduzir http://www.microsofttranslator.com/static/25463966/css/WidgetV3.css?v=25463966
pouparia 325 B (12% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css pouparia 131 B
(72% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiAds/css/sortAds.css?gen=1499700727 pouparia 121 B (42%
de redução) após a compactação.

Desktop
Compactar HTML
A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode
economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

Reduza o HTML para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,3 KiB (13% de
redução).
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/images/motif-bg.png/ pouparia 677 B (13% de redução)
após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/ pouparia 675 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 6,6 KiB (39% de
redução).
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiCore/js/jquery.form.js?gen=1499700727 pouparia 4,8 KiB
(47% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiSlideshow/js/lsiSlideshow.js?gen=1499700727 pouparia 620 B
(28% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/js/lsiSlidingMenu/lsiSlidingMenu.js?gen=1499700727 pouparia 326 B
(39% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/js/LsiAlert/LsiAlert.js?gen=1499700727 pouparia 215 B (40% de redução)
após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/js/lsiSubMenu/lsiSubMenu.js?gen=1499700727 pouparia 206 B (36% de
redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiTranslate/js/LsiTranslate.js?gen=1499700727 pouparia 149 B
(13% de redução) após a compactação.
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Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiFavorites/js/lsiFavorites.js?gen=1499700727 pouparia 140 B
(27% de redução) após a compactação.
Reduzir http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiAds/js/LsiFormAds.js?gen=1499700727 pouparia 111 B (19%
de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 1 recursos de script de bloqueio e 5 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.
Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/js/jquery.js?ver=3.5

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:light,lightitalic,regular,italic,500italic,bold,bo
lditalic
http://easyimmoregusse.fr//wp-content/tmp/resources/css/less.css?gen=1499700727
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/plugins/lsi/modules/LsiCore/css/jquery-ui/jqueryui.css?gen=1499700727
http://easyimmoregusse.fr/wpcontent/plugins/lsi/modules/LsiAds/css/sortAds.css?gen=1499700727
http://easyimmoregusse.fr/wp-content/themes/easyimmo/style.css

2 regras corretas

Desktop
Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre como evitar os redirecionamentos da
página de destino.

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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