
Urządzenia z procesorami Intel® Core™ vPro™ piątej generacji zostały zaprojektowane tak, aby spełniać potrzeby użytkowników w zakresie mobilności oraz zapewniać należyte 
bezpieczeństwo, zgodnie z wymogami przedsiębiorstw. Dostępne modele obejmują wysoce wydajne urządzenia „2 w 1” i urządzenia Ultrabook™ zapewniające długi czas pracy 
baterii, a tym samym pozwalające użytkownikom na dłuższe z nich korzystanie. Wbudowane funkcje zabezpieczeń chronią dane i tożsamość użytkowników oraz dostęp  
do sieci1. Wysoką produktywność i ochronę danych zapewniają nowe dyski SSD Intel® z serii Pro 2500 z obsługą modeli ochrony danych OPAL 2.0, takich jak bezpieczne 
obszary pamięci i ustalanie cyfrowych granic obszarów fizycznych. Użytkownicy otrzymają możliwość automatycznego dokowania urządzeń w celu uzyskiwania dostępu  
do zewnętrznych monitorów, klawiatur i akcesoriów USB za pośrednictwem technologii Intel® Wireless Gigabit2. Funkcje zdalnego śledzenia urządzeń i zarządzania nimi  
z dowolnej lokalizacji zapewniają także należytą stabilność wykorzystywanej platformy3,4, a technologia Intel® Pro Wireless Display pozwala w łatwy i bezpieczny sposób 
nawiązywać połączenia z zewnętrznymi wyświetlaczami, aby na przykład prowadzić prezentacje w pokojach konferencyjnych bez konieczności podłączania urządzeń USB. 
Pamiętaj, że podczas wyboru urządzenia dla swojego przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę na to, co znajduje się w środku. 

Procesory Intel® Core™ vPro™  
od trzeciej do piątej generacji

Doskonała wydajność oraz możliwości graficzne i multimedialne

Procesory Intel® Core™ 
trzeciej generacji

Trzecia generacja – korzyści 
dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
czwartej generacji

Czwarta generacja – 
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
piątej generacji

Piąta generacja – korzyści 
dla klientów

Procesor

– Technologia 22 nm Doskonała wydajność jednostki 
centralnej

Mikroarchitektura Intel®  
nowej generacji o nazwie  
kodowej Haswell

Wysoka wydajność energe-
tyczna i długi czas pracy baterii 
oraz innowacyjne, niezwykle 
małe konstrukcje komputerów 
stacjonarnych
Szeroki wybór jednostek  
o różnej wydajności

Technologia 14 nm Nowoczesne funkcje zabez-
pieczeń w bezprzewodowym 
środowisku firmowym. Wysoce 
wydajne urządzenia wypo-
sażone w procesory Intel® 
Core™ vPro™ piątej genera-
cji z wbudowanymi funkcjami 
zabezpieczeń umożliwiają bez-
przewodowe wyświetlanie 
zawartości oraz dokowanie2.

Technologia tranzystorów  
trójbramkowych 3D

Doskonały czas pracy baterii platform mobilnych, w tym urządzeń Ultrabook™, oraz niższy pobór energii komputerów stacjonarnych

Technologia Intel® Turbo 
Boost 2.05

Automatyczne zwiększenie szybkości działania względem częstotliwości podstawowej, o ile procesor nie przekracza określonych w specyfikacji limitów dotyczących 
energii, zasilania i temperatury

I/O

USB 3.0 (5 Gb/s) Zdolność przesyłu danych z prędkością do 5 Gb/s przy użyciu złączy USB 3.0 i odpowiednich przewodów

Technologia Thunderbolt™ Szybkość przesyłu rzędu nawet 10 Gb/s w obie strony w celu zapewnienia wysokiej wydajności urządzeń peryferyjnych przy użyciu jednego przewodu



Procesory Intel® Core™ 
trzeciej generacji

Trzecia generacja – korzyści 
dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
czwartej generacji

Czwarta generacja – 
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
piątej generacji

Piąta generacja – korzyści 
dla klientów

Multimedia i wyświetlanie

Technologia Intel® Wireless 
Display v3.x6

Obsługa funkcji bezprzewodo-
wego wyświetlania zawartości 
przez układy graficzne pro-
cesorów Intel® Core™ trzeciej 
generacji

Intel® Wireless Display v4.2 Bezprzewodowe przesyłanie za-
wartości do projektorów w salach 
konferencyjnych w celu zwięk-
szenia produktywności spotkań
Bezpieczne, bezprzewodowe 
udostępnianie zawartości współ-
pracownikom w celu zachowania 
bezpieczeństwa danych
Obsługa funkcji zabezpie-
czeń działających w oparciu o 
certyfikaty

Intel® Pro Wireless Display Technologia bezprzewodowego 
wyświetlania klasy biznesowej, 
wzbogacona o funkcje ochrony 
połączenia sieciowego oraz 
sterowania wyświetlaną zawar-
tością dla podwyższenia jakości 
współpracy, możliwości zarzą-
dzania przepustowością oraz 
funkcji zdalnego sterowania 
przez dział informatyczny7

Intel® HD Graphics 2500/40008 Wysokiej jakości wbudowane 
układy graficzne pozwalające 
na obsługę wymagających gier 
bez potrzeby korzystania z ze-
wnętrznych kart graficznych

Intel® HD Graphics 4000/5000 Wysoka wydajność pozwalająca 
na zwiększenie produktywności 
w środowisku biznesowym oraz 
obsługę wymagających gier 
bez potrzeby korzystania z ze-
wnętrznych kart graficznych

Intel® HD Graphics 5500/60008 Niezwykłe wbudowane funk-
cje graficzne do zastosowań 
biznesowych, prowadzenia 
konferencji w rozdzielczości 
HD oraz wykonywania in-
nych wymagających zadań bez 
potrzeby korzystania z ze-
wnętrznych kart graficznych9

Technologia Intel® Insider™ Możliwość oglądania najnowszych filmów w jakości HD bezpośrednio na komputerze PC10

Intel® Quick Sync Video 2.0 Dedykowane mechanizmy przetwarzania multimediów wbudowane na poziomie układu scalonego, ułatwiające i przyspieszające tworzenie oraz konwersję filmów

Komunikacja z siecią bezprzewodową

Intel® Centrino®  
Advanced-N 6205
Intel® Centrino®  
Advanced-N 6235
Intel® Centrino®  
Ultimate-N 6300
Intel® Centrino®  
Advanced-N + WiMAX 6250
Intel® Centrino®  
Wireless-N + WiMAX 6150

Wysoka szybkość połączeń 
Wi-Fi 802.11n (do 300 Mb/s)11 
oraz doskonały zasięg  
i niezawodność

Interfejs Bluetooth 4.0 z  
obsługą funkcji niskiego  
poboru energii

Karta Intel® Dual Band 
Wireless-AC 7260
Karta Intel® Dual Band 
Wireless-N 7260

Pierwsza generacja produktów 
z rodziny 802.11ac o prędkości 
połączeń Wi-Fi do 867 Mb/s11

Interfejs Bluetooth 4.0 z  
obsługą funkcji niskiego  
poboru energii

Karta Intel® Dual Band 
Wireless-AC 7265
Karta Intel® Dual Band 
Wireless-N 7265

Druga generacja produktów z 
rodziny 802.11ac o prędkości 
połączeń Wi-Fi do 867 Mb/s11; 
Interfejs Bluetooth 4.0 z obsługą 
funkcji niskiego poboru energii
Niższy pobór mocy i wyższa 
przepustowość

Nd. Intel® Wireless  
Gigabit Docking2

Automatyczne, bezprzewodowe 
dokonanie urządzeń do monito-
rów, klawiatur i akcesoriów USB; 
Wysoka wydajność technologii 
WiGi nawet w środowiskach o 
wysokim zagęszczeniu; 
Konfiguracja i zarządzanie me-
chanizmami dokowania przez 
dział informatyczny2

Doskonała wydajność oraz możliwości graficzne i multimedialne – ciąg dalszy
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Niezwykle krótki czas reakcji

Cechy Procesory Intel® Core™ 
trzeciej generacji  
(z chipsetem Intel®  
z serii 7)

Trzecia generacja –  
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
czwartej generacji

Czwarta generacja – 
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
piątej generacji

Piąta generacja –  
korzyści dla klientów

Szybkie wybudzanie  
i długi czas pracy baterii  
w stanie czuwania

Technologia Intel® Rapid 
Start12

Szybkie wybudzanie ze stanu hibernacji (podobne do wybudzania ze stanu czuwania) oraz długi czas pracy baterii komputerów przenośnych
Niskie zużycie energii bez obniżania komfortu użytkowania
Niski poziom emisji CO2

Dostęp do informacji w 
każdej chwili

Technologia Intel® Smart 
Connect13

Nieprzerwane odświeżanie zawartości, zapewniające nieustanny dostęp do aktualnych informacji w czasie rzeczywistym przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu poboru mocy

Szybki rozruch i ładowanie 
aplikacji

Technologia Intel® Smart 
Response

Przepustowość porównywalna z osiąganą przez dyski SSD oraz duża ilość przestrzeni magazynującej przy niewielkich kosztach, dbająca o  
wydajność podczas tworzenia i konsumpcji zawartości

Udoskonalone zabezpieczenia i możliwości zarządzania

Cechy Procesory Intel® Core™ 
trzeciej generacji 

Trzecia generacja –  
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
czwartej generacji

Czwarta generacja – 
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
piątej generacji

Piąta generacja –  
korzyści dla klientów

Nieprzerwany dostęp do 
aktualnych danych i bły-
skawiczne wybudzanie

Nd. Nd. Technologia Intel® Ready 
Mode

Technologia ta zastępuje tradycyjny stan uśpienia komputera cichym, aktywnym sta-
nem o niskim poborze mocy, znacznie zwiększającym komfort użytkowania chmur 
osobistych oraz funkcji zdalnego dostępu i współpracy.

Ochrona danych i 
zasobów

Nd. Nd. Dyski SSD Intel®  
z serii Pro 1500 

Bezpieczeństwo i kontrola 
rozwiązań przechowywa-
nia danych
Wysoka niezawodność i 
krótki czas reakcji dysków 
w zastosowaniach firmo-
wych – w serwerach  
i klientach

Dyski Intel® SSD Pro  
z serii 2500 

Platforma biznesowa  
wyposażona w dysk SSD 
Intel® z serii Pro 2500 z 
obsługą modeli OPAL 2.0* 
stanowi najlepsze rozwią-
zanie do ochrony danych 
nowoczesnej firmy. 
Rodzina dysków SSD Intel 
z serii Professional  
pozwala na korzystanie  
z nowych modeli ochrony 
danych OPAL 2.0, takich 
jak bezpieczne obszary 
pamięci.
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Cechy Procesory Intel® Core™ 
trzeciej generacji 

Trzecia generacja –  
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
czwartej generacji

Czwarta generacja – 
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
piątej generacji

Piąta generacja –  
korzyści dla klientów

Uwierzytelnianie wspo-
magane przez rozwiązania 
sprzętowe

Technologia Intel® Identity 
Protection14 (Intel® IPT) z 
funkcją bezpiecznego wy-
świetlania stanu transakcji 
(ang. Protected 
Transaction Display, PTD)
Technologia Intel IPT z 
obsługą infrastruktury 
klucza publicznego (PKI)

Zabezpieczone, wewnętrzne sprzętowe ścieżki danych chroniące przed przechwyce-
niem zawartości ekranu i rejestrowaniem wprowadzanych danych
Obsługa infrastruktury klucza publicznego (PKI) w celu zapewnienia dwuskładniko-
wego uwierzytelniania opartego o elementy znane (hasła) i posiadane (certyfikaty) w 
połączeniu ze sprzętowymi mechanizmami generowania i szyfrowania kluczy

Technologia Intel® Identity 
Protection z funkcją 
uwierzytelniania wielo-
składnikowego (MFA)14

Sprzętowe, wieloskładni-
kowe rozwiązanie 
uwierzytelniające  
w przystępnej postaci 
umożliwiającej łatwe  
wdrażanie, zarządzanie  
i egzekwowanie – rozwią-
zanie to pozwala na 
kompleksowe zarządzanie 
tożsamością i dostępem w 
oparciu o ustalone zasady 
przy jednoczesnej łatwej 
integracji z istniejącą infra-
strukturą informatyczną.

Przyspieszone generowa-
nie i szyfrowanie kluczy

Technologia Intel® 
Data Protection z funk-
cjami Intel® Advanced 
Encryption Standard – 
New Instructions oraz 
Secure Key15

Szybkie generowanie, szyfrowanie i deszyfrowanie kluczy wspomagane przez rozwiązania sprzętowe
Generowanie wysokiej jakości liczb losowych umożliwiające zaawansowane szyfrowanie danych

Ochrona przed rootkitami 
i złośliwym oprogramo-
waniem; obsługa funkcji 
bezpiecznego rozruchu

Technologia Intel® Device 
Protection z funkcją OS 
Guard16 (Windows 8*  
i Linux*)
Intel® TXT16

Doskonała ochrona przez 
złośliwym oprogramo-
waniem oraz zwiększona 
ochrona przed eskalacją 
przywilejów (EoP)
Wspomagane sprzętowo 
mechanizmy sprawdzania 
poprawności na pozio-
mie rozruchu maszyn 
wirtualnych

Cechy procesorów trzeciej 
generacji oraz technologia 
Intel® Device Protection1

Obsługa funkcji ochrony systemu BIOS oraz funkcji bezpiecznego i mierzonego  
rozruchu w systemie Windows 8/8.1*

Zdalne zarządzanie przy 
użyciu funkcji KVM

Technologia Intel® vPro™ 
trzeciej generacji3

Rozszerzone i roz-
budowane funkcje 
zdalnego zarządzania oraz 
zabezpieczeń

Technologia Intel® vPro™ 
czwartej generacji

Nowe funkcje ułatwiające wydajną ochronę i zarządzanie

Zdalne sterowanie KVM17 Pełne zdalne sterowanie i 
dostęp do dysków: zmiana 
trybów wyświetlania (pio-
nowy, poziomy); funkcja 
jednoczesnego wyświetla-
nia do trzech niezależnych 
ekranów zwiększająca  
elastyczność pracy  
i wielozadaniowość; roz-
szerzona obsługa myszy 
na wielu ekranach; ob-
sługa 27 języków

Rozbudowane możliwości 
funkcji zdalnego sterowa-
nia KVM

Zalety procesorów poprzedniej generacji oraz:
• Obsługa rozdzielczości 2560 × 1600

Udoskonalone zabezpieczenia i możliwości zarządzania – ciąg dalszy
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Cechy Procesory Intel® Core™ 
trzeciej generacji 

Trzecia generacja –  
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
czwartej generacji

Czwarta generacja – 
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
piątej generacji

Piąta generacja –  
korzyści dla klientów

Zdalne zarządzanie przy 
użyciu funkcji KVM

Oprogramowanie do in-
stalacji i konfiguracji Intel® 
(SCS) w wersji 8.0

Nowe funkcje tworzenia 
skryptów w celu persona-
lizacji wdrożeń systemu

Oprogramowanie do insta-
lacji i konfiguracji Intel®
(SCS) w wersji 9.0

Zalety procesorów po-
przedniej generacji oraz:
•  Rozszerzone funkcje 

konfigurowania metod 
zarządzania dla syste-
mów z dyskami SSD 
Intel® z serii Professional

•  Rozbudowane funkcje 
wykrywania systemów 
oraz monitorowania 
stanu dysków SSD Intel® 
z serii Professional

•  Obsługa procesu migracji 
z oprogramowania Intel® 
SCS 8

•  Zgodność z technologią 
Intel Active Management4 
w wersji od 6.2 do 9

Oprogramowanie do in-
stalacji i konfiguracji Intel® 
(SCS) w wersji 10.0

Zalety procesorów po-
przedniej generacji oraz:
•  Obsługa technologii 

Intel® AMT 10.04

 Wykrywanie, konfiguracja i 
zarządzanie:
•  dyski SSD Intel® z serii 

Pro 2500
Wykrywanie dodatkowych 
produktów Intel:
•  Technologia Intel® 

Identity Protection z 
funkcjami OTP, PKI i MFA

Usługi oparte na lokalizacji
Edytor profilów z użyciem 
dodatkowych wtyczek, 
umożliwiający użytkow-
nikom tworzenie profilów 
konfiguracyjnych dla ob-
sługiwanych produktów 
firmy Intel

Technologia Intel® Active 
Management 8.017

Rozbudowane funkcje 
przywracania systemów i 
wdrażania poprawek

Technologia Intel® Active 
Management 9.0/9.5

Rozbudowane funkcje za-
rządzania platformą

Technologia Intel® Active 
Management 10.04

Udoskonalone  
funkcje wdrażania 
bezprzewodowego: konfi-
guracja za pośrednictwem 
bezpiecznych sieci bezprze-
wodowych w trybie kontroli 
administratora (ACM)
Obsługa technologii 
Microsoft* InstantGo

Technologie wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw

Cechy Procesory Intel® Core™ 
trzeciej generacji 

Trzecia generacja –  
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
czwartej generacji

Czwarta generacja – 
korzyści dla klientów

Procesory Intel® Core™ 
piątej generacji

Piąta generacja –  
korzyści dla klientów

Rozszerzone możliwości 
wirtualizacji

Nd. Nd. Technologia Intel® VMCS 
Shadowing3,18

Obsługa funkcji inte-
ligentnej wirtualizacji 
komputerów stacjonar-
nych oraz podniesiony 
komfort użytkowania 
dzięki funkcjom VMCS 
Shadowing i wirtualizacji 
zagnieżdżonej

Technologia Intel® 
Graphics Virtualization

Bezpośrednie przypisywa-
nie pełnej mocy jednostki 
centralnej do maszyny 
wirtualnej/rozdzielanie 
mocy układu graficznego 
pomiędzy kilka maszyn 
wirtualnych na poziomie 
układu scalonego

Udostępnianie i analiza 
danych

Nd. Nd. Intel® TSX-NI Funkcje analizy biznesowej (BI) i analizy dużych zbiorów danych rozszerzające możli-
wości udostępniania i analizy danych po stronie klienta

Udoskonalone zabezpieczenia i możliwości zarządzania – ciąg dalszy
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Użyj poniższych tabel, aby pomóc klientom wybrać właściwą ścieżkę migracji

Generacja procesorów  
Intel® Core™

Procesory do komputerów stacjonarnych Procesory do notebooków Trzecia  
generacja – 

korzyści

Czwarta 
generacja – 

korzyści

Piąta  
generacja – 

korzyści
Trzecia  

generacja
Czwarta  

generacja
Piąta  

generacja 
Trzecia  

generacja
Czwarta 

generacja
Piąta  

generacja

Procesory Intel® Core™ i7 oraz 
Intel® Core™ i7 vPro™ dla użyt-
kowników zaawansowanych  
i korporacyjnych
Procesory Intel® Core™ i7 vPro™ 
zapewniają podwyższone bez-
pieczeństwo i możliwości 
zarządzania

i7-3770
i7-3770S
i7-3770T
i7-3770K

i7-4770
i7-4770S
i7-4770T
i7-4765T
i7-4770K

Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.

i7-3920XM
i7-3820QM
i7-3720QM
i7-3520M
i7-3667U
i7-3612QM**
i7-3610QM**
i7-3517U**
Nd.
i7-3687U
i7-3689Y
Nd.
i7-3940XM
i7-3840QM
i7-3740QM
i7-3540M

i7-4500U
i7-4600M
i7-4600U
i7-4610M
i7-4610Y
i7-4650U
i7-4800MQ
i7-4810MQ
i7-4850HQ
i7-4860HQ
i7-4900MQ
i7-4910MQ
i7-4930MX
i7-4940MX
i7-4950HQ
i7-4960HQ

i7-5500U
i7-5550U
i7-5557U
i7-5600U
i7-5650U
i7-5700HQ
i7-5750HQ
i7-5850HQ
i7-5950HQ

Wszystkie zalety procesorów Intel® Core™ i5 oraz i5 
vPro™ ORAZ do 8 rdzeni procesora i 8 MB pamięci 
Intel® Smart Cache w celu zapewnienia jeszcze wyższej 
wydajności

Procesory Intel® Core™ i5 oraz 
Intel® Core™ i5 vPro™
Procesory Intel® Core™ i5 vPro™ 
oferują optymalną wydajność 
dla użytkowników biznesowych, 
kładących nacisk na zwiększone 
bezpieczeństwo i rozbudowane 
funkcje zarządzania

i5-3570
i5-3570S
i5-3570T
i5-3550S
i5-3550
i5-3470
i5-3475S
i5-3470S
i5-3470T
i5-3570K

i5-4670
i5-4670S
i5-4670T
i5-4670
i5-4570
i5-4570S
i5-4570T
i5-4670K

Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.

i5-3360M
i5-3320M
i5-3427U
i5-3210M**
i5-3317U
Nd.
i5-3437U
i5-3439Y
i5-3380M
i5-3340M

i5-4210M
i5-4210U
i5-4220Y
i5-4300M
i5-4300U
i5-4300Y
i5-4302Y
i5-4310M
i5-4310U
i5-4330M
i5-4340M
i5-4350U
i5-4360U

i5-5200U
i5-5250U
i5-5257U
i5-5287U
i5-5300U
i5-5350H
i5-5350U

Doskonała wydajność w firmach: 
• Zastosowania biznesowe
• Tworzenie treści
• Tworzenie pokazów slajdów
• Analiza finansowa
• Znacznie udoskonalona wydajność graficzna

Najważniejsze cechy dla klientów korporacyjnych  
(technologia Intel® vPro™): 
• Dodatkowa wydajność na żądanie
•  Możliwości zarządzania ograniczające liczbę wizyt 

serwisowych
• Zdalne zarządzanie komputerami 
• Silne metody uwierzytelniania sprzętowego
• Szybkie szyfrowanie danych
Obsługa elastycznych modeli obliczeniowych dzięki  
bezpiecznym metodom wirtualizacji
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Generacja procesorów  
Intel® Core™

Procesory do komputerów stacjonarnych Procesory do notebooków Trzecia  
generacja – 

korzyści

Czwarta 
generacja – 

korzyści

Piąta  
generacja – 

korzyści
Trzecia  

generacja
Czwarta  

generacja
Piąta  

generacja 
Trzecia  

generacja
Czwarta 

generacja
Piąta  

generacja

Procesor Intel® Core™ i3
Bieżąca działalność małych firm 
i typowe zastosowania klientów 
indywidualnych

i3-3240
i3-3220
i3-3240
i3-3250
i3-3240T
i3-3250T
i3-3225
i3-3245
i3-3220T
i3-3240T

i3-4130
i3-4130T
i3-4150
i3-4150T
i3-4330
i3-4330T
i3-4340
i3-4350
i3-4350T
i3-4360

Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.

i3-3110M**
i3-3217U**
i3-2370M**‡
i3-2377M**‡

i3-5005U
i3-5010U
i3-5015U
i3-5020U
i3-5157U

Udoskonalona architektura komputerów stacjonarnych 
i wysokie częstotliwości pracy w trybie przyspiesze-
nia, zwiększające ogólną wydajność we wszystkich 
zastosowaniach
Szybka pamięć cache zapewniająca niezwykłą  
wydajność podczas realizacji szeregu zadań firmowych, 
takich jak m.in. analiza finansowa i obsługa aplikacji  
(np. Microsoft Excel* 2010)

Starszy procesor Intel® Pentium® G2120
Bieżąca generacja
Bieżąca generacja
Bieżąca generacja
Bieżąca generacja
G21000T
G2120T
G2130
G2140
G2020
G2030
G2020T
G2030T

Nd. 3805U Ekonomiczne procesory do podstawowych zadań 
obliczeniowych

Starszy procesor Intel® Celeron® Bieżąca generacja
Bieżąca generacja
Bieżąca generacja
G1620
G1610
G1610T
G465
G470

Bieżąca generacja
Bieżąca generacja
Nd.
Bieżąca generacja
Bieżąca generacja

Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.
Nd.

877 ‡
Nd.
807 ‡
Nd.
B820 ‡
B820 ‡
B730 ‡
1037U
1007U
847
1019Y
1020M
1000M
1005M

3205U
3755U

Ekonomiczne procesory do podstawowych zadań obli-
czeniowych, przeznaczone do urządzeń przenośnych
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Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach firmy Intel. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania,  
operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności.
** Bieżąca działalność.
‡ Te systemy posiadają procesory produkowane w technologii 32 nm.
Zastrzeżenie: wyłącznie dla celów związanych ze zmianą urządzeń. Informacje nie zawierają danych na temat wydajności.
1 Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Wbudowane funkcje zabezpieczeń dostępne w wybranych procesorach Intel® mogą wymagać dodatkowego oprogramowania, sprzętu, usług i/lub połączenia internetowego. Wyniki mogą być różne w zależności od 

konfiguracji. Aby uzyskać szczegółowe dane, skontaktuj się z producentem komputera. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://security-center.intel.com/.
2 Technologie Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Informacji należy zasięgnąć u producenta lub sprzedawcy komputera.
3 (Technologia Intel® vPro™) Technologia Intel® vPro™ jest złożoną technologią, która wymaga konfiguracji i aktywacji. Dostępność poszczególnych funkcji oraz wydajność technologii zależą od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i środowiska informatycznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie  

http://www.intel.com/technology/vpro.
4 (Intel® AMT) Wymaga aktywacji, komputera z dostępem do sieci korporacyjnej i chipsetem obsługującym technologię Intel® AMT, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania. W przypadku notebooków technologia Intel AMT może nie być dostępna lub pewne jej możliwości mogą być ograniczone przez system operacyjny 

hosta sieci VPN, a także podczas połączenia z siecią bezprzewodową, zasilania z baterii, w stanie uśpienia, hibernacji lub po odłączeniu od zasilania. Wyniki zależą od konfiguracji sprzętu i ustawień. Więcej informacji można znaleźć na stronie technologii Intel® Active Management.
5 (Technologia Intel® Turbo Boost) Wymaga komputera obsługującego technologię Intel® Turbo Boost. Technologie Intel Turbo Boost i Intel Turbo Boost 2.0 są dostępne jedynie w wybranych procesorach firmy Intel®. Informacji udziela producent komputera. Wydajność może być inna od podanej w zależności od konfiguracji 

sprzętu, oprogramowania i ogólnej wydajności systemu. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/go/turbo.
6 (Technologia Intel® Wireless Display) Wymaga systemu obsługującego technologię Intel® Wireless Display, kompatybilnego adaptera i telewizora. Odtwarzanie filmów w formacie 1080p i Blu-Ray* lub innych chronionych materiałów jest możliwe tylko na wybranych komputerach z procesorami Intel® z obsługą wbudowanych 

funkcji graficznych, kompatybilnym adapterem, odtwarzaczem multimedialnym, obsługą oprogramowania Intel® WiDi i zainstalowanym sterownikiem graficznym. Informacji udziela producent komputera. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.intel.com/go/widi.
7 Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Funkcje zabezpieczeń sieciowych technologii Intel® Pro Wireless Display wymagają systemu z procesorem Intel® obsługującym technologię vPro™, materiału w rozdzielczości 1080p Blu-Ray lub innej chronionej zawartości, adaptera  

i odtwarzacza multimedialnego zgodnego z technologią Intel® WiDi oraz zainstalowanego oprogramowania i sterownika graficznego obsługującego technologię Intel® WiDi. Informacji należy zasięgnąć u producenta urządzenia. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.intel.com/go/widi.
8 (Układ Intel® HD Graphics) Dostępny w procesorach Intel® Core™ od trzeciej do piątej generacji. Obejmuje następujące technologie: Intel® HD Graphics, Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD, Intel® InTRU™ 3D oraz Intel® Advanced Vector Extensions. Opcjonalnie zawiera technologię Intel® Wireless Display  

(w zależności od tego, czy jest dostępna w danym systemie). Możliwość wykorzystania zalet wbudowanych funkcji graficznych zależy od konfiguracji danego komputera. Informacje na temat obsługi wbudowanych funkcji graficznych w danym systemie można uzyskać u producenta komputera. Więcej informacji na temat 
wbudowanych funkcji graficznych można znaleźć pod adresem http://www.intel.com/technology/visualtechnology/index.htm.

9 Wbudowane funkcje graficzne nie są obsługiwane we wszystkich komputerach. Może wystąpić konieczność skorzystania z zoptymalizowanego oprogramowania. Informacji należy zasięgnąć u producenta komputera. Dowiedz się więcej na stronie http://www.intel.com/go/biv.
10 Technologia Intel® Insider™ działa w oparciu o sprzętowy mechanizm ochrony zawartości. Wymaga określonego komputera z procesorem Intel® Core™ z obsługą wbudowanych funkcji graficznych, połączenia internetowego i zakupu zawartości lub jej wypożyczenia od kwalifikowanych dostawców. Informacji udziela produ-

cent komputera. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.intel.com/go/intelinsider.
11 W oparciu o teoretyczne parametry maksymalne oferowane przez implementacje protokołu 2x2 802.11n z 2 kanałami przestrzennymi. Rzeczywista przepustowość łącza bezprzewodowego i zasięg zależą od systemu operacyjnego oraz konfiguracji używanego sprzętu i oprogramowania. Szczegółowe dane można sprawdzić 

u producenta swojego komputera.
12 (Technologia Intel® Rapid Start) Wymaga odpowiedniego procesora Intel®, oprogramowania Intel® i aktualizacji systemu BIOS oraz dysku SSD lub dysku hybrydowego. Wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu. Więcej informacji można uzyskać u producenta komputera.
13 (Technologia Intel® Smart Connect) Technologia Intel® Smart Connect wymaga odpowiedniego procesora Intel®, oprogramowania Intel® i aktualizacji systemu BIOS, karty bezprzewodowej firmy Intel® oraz połączenia z Internetem. Może być wymagana pamięć półprzewodnikowa lub dysk SSD. Wyniki mogą się różnić  

w zależności od konfiguracji systemu. Więcej informacji można uzyskać u producenta komputera. 
14 (Intel® IPT) Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Wymaga systemu obsługującego technologię Intel® Identity Protection, w tym zgodnego procesora firmy Intel®, zgodnego chipsetu, oprogramowania sprzętowego, oprogramowania, zintegrowanej karty graficznej Intel  

(w niektórych przypadkach) oraz odpowiedniej usługi/strony internetowej. Firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione lub ukradzione dane i/lub systemy lub za poniesione z tego powodu szkody. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://ipt.intel.com/. Dodatkowe informacje można uzyskać  
u producenta urządzenia i/lub dostawcy oprogramowania.

15 (Technologia Intel® Data Protection, w tym Intel® AES-NI i Secure Key) Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Wymaga obsługującego tę technologię procesora Intel® i oprogramowania do jej obsługi. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta urządzenia  
i/lub dostawcy oprogramowania.

16 (Technologia Intel Platform/Device Protection, w tym BIOS Guard, OS Guard, Boot Guard, technologia Platform Trust, technologia Anti-Theft, technologia Trusted Execution oraz funkcja Execute Disable Bit) Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Wymaga odpowiedniego 
procesora Intel®, odpowiedniego chipsetu, oprogramowania i oprogramowania sprzętowego oraz może wymagać wykupienia subskrypcji u odpowiedniego dostawcy usług (może nie być dostępna w niektórych krajach). Firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione lub skradzione dane i/lub systemy lub  
za poniesione z tego powodu szkody. Informacje na temat dostępności i funkcjonalności można uzyskać u dostawcy usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/go/anti-theft. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta urządzenia i/lub dostawcy oprogramowania.

17 (KVM) Funkcja zdalnego sterowania KVM (klawiatura, grafika i mysz) jest dostępna wyłącznie dla procesorów Intel® Core™ i5 vPro™ oraz Core™ i7 vPro™ z aktywną i skonfigurowaną technologią Intel® Active Management oraz aktywnym zintegrowanym układem graficznym. Zewnętrzne karty graficzne nie są obsługiwane.
18 Technologia Intel® Virtualization wymaga systemu komputerowego z obsługującym ją procesorem Intel®, systemem BIOS oraz monitorem maszyny wirtualnej (VMM). Funkcjonalność, wydajność lub inne korzyści zależą od konfiguracji używanego sprzętu i oprogramowania. Niektóre programy mogą nie być zgodne ze 

wszystkimi systemami operacyjnymi. Informacji udziela producent komputera. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/go/virtualization

 INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE DOTYCZĄ PRODUKTÓW FIRMY INTEL®. NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE SĄ UDZIELANE ANI W SPOSÓB JAWNY, ANI DOROZUMIANY, PRZEZ WYKLUCZENIE ODMOWY ANI W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, ŻADNE LICENCJE DOTYCZĄCE JA-
KICHKOLWIEK PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Z WYJĄTKIEM REGULAMINU I WARUNKÓW SPRZEDAŻY DOTYCZĄCYCH OKREŚLONYCH PRODUKTÓW, FIRMA INTEL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE UDZIELA ŻADNEJ, WYRAŻONEJ W SPOSÓB JAWNY ANI WYNIKAJĄCY Z OKOLICZ-
NOŚCI, GWARANCJI W ODNIESIENIU DO SPRZEDAŻY I/LUB UŻYWANIA PRODUKTÓW FIRMY INTEL WŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I GWARANCJAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PATENTÓW, 
PRAW AUTORSKICH LUB INNEJ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. JEŚLI FIRMA INTEL NIE UDZIELIŁA ODPOWIEDNIEJ ZGODY NA PIŚMIE, PRODUKTY FIRMY INTEL SPRZEDAWANE WRAZ Z NINIEJSZĄ GWARANCJĄ NIE ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ŻADNYCH ZASTOSOWAŃ, 
W KTÓRYCH AWARIA PRODUKTU INTEL MOGŁABY SPOWODOWAĆ SYTUACJĘ ZAGROŻENIA LUDZKIEGO ŻYCIA LUB ZDROWIA.

 Firma Intel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i opisach produktów w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Projektanci nie mogą polegać na braku ani na charakterystykach funkcji lub instrukcji oznaczonych jako „zarezerwowane” lub „niezdefiniowane”. Firma Intel zastrzega sobie możliwość 
ich zdefiniowania w przyszłości i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek konflikty lub niezgodności spowodowane przyszłymi zmianami tych funkcji lub instrukcji. Podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Projektów nie należy finalizować na podstawie przedstawionych tu informacji.

 W produktach opisanych w niniejszym dokumencie mogą występować usterki lub błędy konstrukcyjne określane mianem „errata”, mogące być przyczyną różnic pomiędzy produktem a jego opublikowaną charakterystyką. Aktualne specyfikacje erraty dostępne są na życzenie. Przed złożeniem 
zamówienia należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Intel lub dystrybutorem w celu uzyskania najnowszych specyfikacji. Kopie dokumentów mających numer artykułu i wymienionych w tym dokumencie lub w innej literaturze firmy Intel można zamawiać telefonicznie pod 
numerem 1-800-548-4725 lub na stronie pod adresem www.intel.com.
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