
6 RDZENI
TO WIĘCEJ 
MOŻLIWOŚCI

NOWY POZIOM TWORZENIA TREŚCI MULTIMEDIALNYCH GRANIE W GRY BEZ OGRANICZEŃ

60% 
szybsza edycja filmów 4K 
w porównaniu 
z trzyletnim 
komputerem¹

173%
większa liczba klatek na 

sekundę podczas grania w 
takie gry jak Total War: 

WARHAMMER II 
w porównaniu z trzyletnim 

komputerem²

Procesory Intel® Core™ 
i7-8750H ósmej generacji 
z 6 rdzeniami i 12 wątkami 
zostały stworzone w celu 
zrewolucjonizowania 
mobilnego tworzenia treści 
multimedialnych i grania 
w gry.
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Wyniki testów przedstawione powyżej mogą się zmieniać w miarę przeprowadzania kolejnych testów. Wyniki te zależą od konkretnych konfiguracji platformy i obciążeń wykorzystanych w testach i mogą nie mieć zastosowania do poszczególnych komponentów, systemów komputerowych lub obciążeń 
użytkownika. Niekoniecznie są reprezentatywne dla innych testów, a wyniki innych testów mogą wskazywać większy lub mniejszy wpływ zabezpieczeń.
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 https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html

PROCESOR INTEL® CORE™ i5
PROCESOR INTEL® CORE™ i7

Procesor Intel® Core™ 
i5-8300H

Procesor Intel® Core™ 
i9-8950HK

• Wspaniała edycja zdjęć i filmów
• Graj, streamuj i nagrywaj w tym samym momencie
• Największa liczba klatek na sekundę przy 

najwyższych ustawieniach

• Najwyższe prędkości podczas renderowania 
i transkodowania 

• Doskonała wydajność podczas jednoczesnego 
grania, streamowania i nagrywania

• W pełni odblokowana wydajność (seria K) 
zapewnia doskonałą rozgrywkę i największą liczbę 
klatek na sekundę przy najwyższych ustawieniach• Granie w wysokobudżetowe gry i lepsza 

produktywność

4 rdzeni / 8 wątków 
Częstotliwość bazowa 2,3 GHz 
(przyspieszenie do 4 GHz)

6 rdzeni / 12 wątków
Częstotliwość bazowa 2,2 GHz 
(przyspieszenie do 4,1 GHz)

6 rdzeni / 12 wątków / odblokowany 
Częstotliwość bazowa 2,9 GHz (nawet do 4,8 GHz 
dzięki Intel® Thermal Velocity Boost³)

NIESAMOWITA 
WYDAJNOŚĆ 
PRACY MOBILNEJ

GRANIE W GRY I 
TWORZENIE TREŚCI 
MULTIMEDIALNYCH 
BEZ OGRANICZEŃ

GRAJ W GRY I TWÓRZ 
JAK PROFESJONALISTA

1. Porównanie procesorów Intel® Core™ i7-8750H i Intel® Core™ i7-4720HQ pod względem edytowania filmów 4K
2. Porównanie procesorów Intel® Core™ i7-8750H i Intel® Core™ i7-4720HQ pod względem liczby klatek na sekundę podczas grania w gry
3. Uwzględniono funkcję Intel® Thermal Velocity Boost, która automatycznie zwiększa częstotliwość zegara pod kątem energooszczędności nawet do 200 MHz, jeśli temperatura procesora wynosi 50°C lub mniej, a moc turbo jest dostępna. Czas trwania i wzrost częstotliwości 

zależą od obciążania (najlepsze rezultaty w przypadku nieregularnych obciążeń), możliwości danego procesora oraz rozwiązań chłodzenia procesora. Wraz z upływem czasu częstotliwość może się zmniejszyć. Podczas dłuższych obciążeń maksymalna częstotliwość 
zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury procesora.

Procesor Intel® Core™ 
i7-8750H

PROCESOR INTEL® CORE™ i9
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