
Nowy poziom wykonywania jedno- i wielowątkowych 
zadań oraz megazadaniowości podczas grania w 
najnowsze wysokobudżetowe gry i tworzenia 
materiałów multimedialnych.

Procesor Intel® Core™ i9-8950HK ósmej generacji

6 RDZENI. 12 WĄTKÓW. ODBLOKOWANY.
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GRAJ W GRY I TWÓRZ 
JAK PROFESJONALISTA
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 wyższa ogólna wydajność 

w porównaniu 
z procesorem Intel Core i7 
siódmej generacji¹



Uwaga:
1. Porównanie procesorów Intel® Core™ i9-8950HK i Intel® Core™ i7-7820HK w oparciu 

o wynik testu SYSmark* 2014 SE
2. Porównanie procesorów Intel® Core™ i9-8950HK i Intel® Core™ i7-7820HK pod względem liczby 

klatek na sekundę podczas grania w gry i wykonywania zadań ekstremalnej megazadaniowości 
3. Porównanie procesorów Intel® Core™ i9-8950HK i Intel® Core™ i7-7820HK pod względem 

edytowania filmów 4K

4. Porównanie wydajności komputera z procesorem Intel® Core™ i9-8950HK ósmej generacji, pamięcią Intel® Optane™ o pojemności 32 GB, dyskiem SSD PCIe o pojemności 256 GB i dyskiem 
twardym o pojemności 1 TB z komputerem z procesorem Intel® Core™ i9-8950K ósmej generacji, dyskiem SSD PCIe o pojemności 256 GB i dyskiem twardym o pojemności 1 TB pod względem 
ładowania poziomu w grze

5. 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.

TWÓRZ JAK 
PROFESJONALISTA
Najpotężniejsza platforma 
mobilna firmy Intel dla 
twórców treści 
multimedialnych.

GRAJ W GRY JAK 
PROFESJONALISTA
Procesory Intel® Core™ i9-8950HK 
ósmej generacji zapewniają płynną 
rozgrywkę przy jednoczesnym 
streamowaniu i nagrywaniu

PROCESOR INTEL CORE i7 SIÓDMEJ GENERACJI (SERIA K) W 
PORÓWNANIU Z PROCESOREM INTEL CORE i9 ÓSMEJ GENERACJI
Dane techniczne Intel Core i7-7820HK 

siódmej generacji
Intel Core i9-8950HK 

ósmej generacji
Rdzenie/wątki 4/8 6/12
Częstotliwość 
podstawowa 2,9 GHz 2,9 GHz

Maks. częstotliwość 
turbo 3,9 GHz 4,8 GHz dzięki Intel® Thermal 

Velocity Boost⁵
Pamięć podręczna 8 MB 12 MB

41% 32%
PROCESORY INTEL® CORE™ i9+
Z PAMIĘCIĄ INTEL® OPTANE™
Lepsza wydajność bez 
uszczerbku dla wielkości 
pamięci masowej.

4,8 RAZA

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

59%N
A

W
ET

 O
 wydajniejsza

megazadaniowość 
w porównaniu 
z procesorem siódmej 
generacji²

większa liczba klatek na sekundę 
podczas grania w takie gry jak
Total War: WARHAMMER II 
w porównaniu
z procesorem siódmej generacji² 
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szybsze edytowanie 
filmów 4K w 
porównaniu z 
procesorem siódmej 
generacji³
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szybsze ładowanie poziomów z napędu 
danych dzięki mobilnej platformie 
Intel® Core™ i9+ ósmej generacji 
z pamięcią Intel® Optane™⁴
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