
JAK ZAPEWNIĆ KLIENTOM NAJWYŻSZY 
KOMFORT KORZYSTANIA Z KOMPUTERA
Aby zapewnić klientom maksymalnie komfortowe warunki korzystania z komputera 
z procesorem Intel® Core™ siódmej generacji, warto zaproponować im uzupełnienie 
zestawu o monitor 4K, zwiększający wyrazistość obrazu w grach, dysk Intel® Solid-
State Drive jako szybką pamięć masową oraz urządzenia peryferyjne z technologią 
Thunderbolt™ do szybkiej i łatwej łączności.

ZALETY I KORZYŚCI

MONITORY 4K • Nawet o 35% szybsze¹ tworzenie 360-stopniowych filmów 4K 
Ultra HD w porównaniu z 3-letnim komputerem stacjonarnym.

URZĄDZENIA 
PERYFERYJNE 
Z TECHNOLOGIĄ 
THUNDERBOLT™

• Koniec z plątaniną przewodów. Technologia Thunderbolt™ 3 
zapewnia proste, uniwersalne, jednoprzewodowe połączenie 
z komputerem umożliwiające dostarczanie zasilania, przesyłanie 
danych i obsługę dwóch wyświetlaczy Ultra HD 4K (60 GHz).

• Dodatkowo technologia Intel® Wireless Docking oparta na 
specyfikacji WiGig2,3 umożliwia obsługę do 2 monitorów Full 
HD i wielu urządzeń peryferyjnych USB używanych z obecnymi 
płaskimi i lekkimi urządzeniami przenośnymi.

DYSKI INTEL® 
SOLID-STATE 
DRIVE

• Dzięki szybkości zapewnianej przez dyski Intel® Solid-State 
Drive możesz zaoferować klientom niezbędną wydajność — 
bez opóźnień i ruchomych części charakterystycznych dla 
tradycyjnych dysków twardych.



**Udział w przychodach wymaga przesłania numerów seryjnych na potrzeby identyfikacji sprzedawcy i zależy od przychodu z odnowienia uzyskanego od 
klienta końcowego.

Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach 
Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania 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. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks.

1 Na podstawie pomiarów przy użyciu zadania tworzenia wideo 4K 360 w programie Kolor Autopano: procesor Intel® Core™ i7‑7700K siódmej generacji 
w porównaniu z procesorem Intel® Core™ i7‑4770K czwartej generacji. Informacje o konfiguracji: procesor Intel® Core™ i7‑7700K; PL1=TDP 91 W; 
4 rdzenie/8 wątków; w trybie Turbo do 4,5 GHz; płyta główna: ASUS* Z270; grafika: NVIDIA* GTX 1080; pamięć systemowa: 2x8 GB LPDDR42400; 
pamięć masowa: dysk Intel SSD; system operacyjny: Windows® 10 kompilacja 1607 w porównaniu z procesorem Intel® Core™ i7‑4770K; PL1=TDP 84 W; 
4 rdzenie/8 wątków; w trybie Turbo do 3,9 GHz; płyta główna: H97; grafika: NVIDIA* GTX 1080; pamięć systemowa: 2x8 GB DDR31600; pamięć masowa: dysk 
Intel SSD; system operacyjny: Windows® 10 kompilacja 1607.

2 Cechy i zalety technologii firmy Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. 
Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Całkowite zabezpieczenie systemu komputerowego jest niemożliwe. Więcej 
informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl.

3 Dotyczy tylko modeli dla firm i TTM SR’17.
4 Źródło: raport McAfee Labs dotyczący zagrożeń z I kw. 2015 r.
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Sprzedawanie klientom 
urządzeń z procesorami Intel® 
oraz produktami McAfee*  
i Intel Security
Czy wiesz, że... Co minutę pojawiają się 362 nowe 
cyberzagrożenia, a co sekundę występuje ich ponad 
sześć⁴. Dlatego za rozwojem cyberprzestrzeni muszą 
nadążać odpowiednie zabezpieczenia. Firmy Intel 
i McAfee* dostrzegają znaczenie bezpieczeństwa 
w tym dynamicznie zmieniającym się obszarze — od 
komputerów i urządzeń przenośnych po chmurę. 
Klienci już potrzebują rozwiązań zabezpieczających. 
Sprzedawcy produktów firmy Intel tacy jak Twoja firma 
mają najlepszą sposobność do instalowania produktów 
McAfee podczas tworzenia i testowania zestawów. Jest 
to znakomita szansa na zwiększenie marży związanej 
z kompletnymi rozwiązaniami. Ponadto dzięki wsparciu 
sprzedaży zapewnianemu przez McAfee otrzymujesz 
możliwość udziału w przychodach, zaufany produkt, 
dodatkowe zabezpieczenia przed zagrożeniami, a co 
najważniejsze — zadowolonych klientów!

Produkty Intel Security i McAfee* udostępniają najpełniejsze w branży zabezpieczenia dla różnych urządzeń, dzięki 
temu klienci mogą czuć się bezpiecznie w cyberprzestrzeni. Warto przedstawiać im nasze nagradzane funkcje 
i technologie, takie jak ochrona w cyfrowym świecie, wieloskładnikowe zarządzanie tożsamością oraz innowacyjne 
rozwiązania i wysoką wydajność na szerokiej gamie urządzeń.

Więcej informacji: www.intel.com/mcafee-reseller

Przed odnowieniem nie zapomnij 
przesłać numerów seryjnych!

Udział sprzedawców 
w przychodach**
Proponujemy Ci udział w zyskach: sprzedając produkty 
zabezpieczające McAfee, możesz otrzymywać coroczne 
przychody związane z odnowieniami licencji.

Jak to zrobić:
Krok 1. Przesyłasz numery seryjne na stronie: 

http://www.intel.com/McAfee-Reseller

Krok 2. Polecasz i sprzedajesz produkty Intel Security, 
aby zwiększyć liczbę aktywacji i odnowień.

Krok 3. Klient odnawia licencję na produkt.

Krok 4. W chwili odnowienia licencji otrzymujesz 
odpowiedni udział w przychodach.

http://www.intel.com/benchmarks
http://intel.pl
http://www.intel.pl/content/www/pl/pl/secure/technology-provider/products/software/mcafee.html
http://www.intel.pl/content/www/pl/pl/secure/technology-provider/products/software/mcafee.html

