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GRY I PRZETAKTOWYWANIE¹ NA PODSTAWOWYM POZIOMIE 
Z ODBLOKOWANYM PROCESOREM INTEL® CORE™ i3-8350K

1. Zmiana częstotliwości zegara lub napięcia może spowodować uszkodzenie lub skrócenie czasu eksploatacji procesora i innych komponentów systemu, a także zmniejszyć stabilność i wydajność systemu. 
Gwarancje na produkty mogą nie mieć zastosowania, jeśli procesor będzie pracować w warunkach innych niż wymienione w specyfikacji. Dodatkowych informacji udzielają producenci systemu i komponentów. Więcej informacji można uzyskać na stronie: 
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/gaming/overclocking-intel-processors.html. 

2. Pamięć Intel® Optane™ wymaga określonej konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Odwiedź stronę www.intel.pl/OptaneMemory, aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach konfiguracji.
3. 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. Więcej informacji można 

uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie: http://www.intel.com/content/www/pl/pl/processors/core/core-i7ee-processor.html.
Wyniki wydajności oparto o testy aktualne w dniach od 22 maja do 17 sierpnia 2018 r. Mogą one nie uwzględniać wszystkich dostępnych publicznie poprawek bezpieczeństwa. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie 
jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. 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, 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. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można 
znaleźć na stronie http://www.intel.pl/benchmarks

Większa kontrola użytkownika dzięki dostrajaniu zegara 
bazowego w pełnym zakresie (BCLK)

Obsługa pamięci Intel® Optane™²

4 rdzenie, 4 wątki i 4 GHz częstotliwości bazowej na 
potrzeby przetaktowywania¹ i obsługi prostych gier

Zintegrowana grafika UHD Intel®, eliminująca konieczność 
zakupu zewnętrznej karty graficznej³

Odblokowany procesor Intel® Core™ i3-8750K 
to doskonały wybór dla okazjonalnych graczy 
zainteresowanych niedrogim zestawem 
komputerowym.

Najlepsze działanie z płytą główną opartą na 
chipsecie Intel® Z370
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