
¹ Adobe Premiere Pro CC: folder projektowy zawiera 7 wideoklipów w formacie 4K, H.264, MP4, zarejestrowanych przy około 80 Mb/s, o łącznym rozmiarze 1,90 GB. Parametry strumienia wideo: 3840 × 2160 (4K) w formacie H.264 i przy 29,97 kl./s. 
Parametry strumienia audio: 1536 Kb/s, 48,0 KHz, 16-bitowy dźwięk stereofoniczny, format WAV.  Test wydajności mierzy czas eksportowania całego klipu do formatu 4K H.264 MP4.  Plik wyjściowy to wysokiej jakości plik wideo 4K. 
² HandBrake 0.10.2.7286: zadanie transkodowania pliku z filmem ok. 6,27 GB, 3840 × 1714, 73,4 Mb/s, 24 kl./s, H.264, .mov na plik z filmem ok. 1480 MB, 1920 × 858, ok. 17,1 Mb/s, 24 kl./s, H.264, .mp4. 
³ Blender 2.78b to popularny program open source do renderowania 3D. Ten test porównawczy obejmuje renderowanie modelu postaci samochodów BMW o wielkości ok. 3 MB. 
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. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie 
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html *Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. Copyright © 2017 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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w programie 
Blender* w 
porównaniu 
z procesorem 
Intel® Core™ 
i7-7700K 

EKSTREMALNA MEGAZADANIOWOŚĆ
Jednocześnie edytuj filmy 4K, renderuj efekty 3D i komponuj ścieżki 

audio bez negatywnego wpływu na wydajność systemu



Konfiguracje: procesor Intel® Core™ i9-7900X (3,3–4,5 GHz, 10 rdzeni / 20 wątków, 13,75 MB, 140 W TDP), procesor Intel Core i9-7920X (2,9–4,4 GHz, 12 rdzeni / 24 wątki, 16,5 MB, 140 W TDP), procesor Intel Core i9-7960X (2,8–4,4 GHz, 16 rdzeni / 32 wątki, 22 MB, 165 W TDP) oraz 
procesor Intel Core i9-7980XE (2,6–4,4 GHz, 18 rdzeni/ 36 wątków, 24,75 MB, 165 W TDP) na urządzeniu – płyta główna: ASUS PRIME* X299-DELUXE BIOS 702, pamięć RAM: 4 × 8 GB DDR4-2666, pamięć masowa: Intel SSD 600p 512 GB, system operacyjny: Windows® 10 (RS2), 
karta graficzna: Nvidia* GTX 1080Ti (sterownik 384.94), technologia Intel® Turbo Boost Max, wersja sterownika 1.0.0.1031, zasady zarządzania energią w systemie: wysoka wydajność. Procesor Intel® Core™ i7-7700K (2,5–4,2 GHz, 4 rdzenie / 8 wątków, 91 W TDP) na urządzeniu –
płyta główna: ASUS Prime X270-A, pamięć RAM: 4 × 8 GB DDR4-2400, pamięć masowa: Intel 750 PCIe SSD, 400 GB, system operacyjny: Windows® 10 (RS2), karta graficzna: Nvidia GTX 1080Ti (sterownik 22.21.13. 8233), system BIOS: BIOS 0906, zasady zarządzania energią w systemie: 
wysoka wydajność. Copyright © 2017 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. *Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.  

WIELE KART GRAFICZNYCH
Ogromna elastyczność konfiguracji oraz 

obsługa wielu zewnętrznych kart 
graficznych.

WIELE RDZENI = MEGAZADANIOWOŚĆ
Jednostki z rodziną procesorów Intel® Core™ z serii X 
wyposażone w 8, 12 lub nawet 18 rdzeni doskonale 
sprawdzą się podczas intensywnej pracy 
wielozadaniowej wykonywanej w czasie rzeczywistym.

PCI EXPRESS*
Nawet 68 linii PCIe* i obsługa wielu zewnętrznych kart 
graficznych, technologia Thunderbolt™ oraz szybka 
pamięć masowa, taka jak dyski Intel® Solid State Drive 
3D NAND.

PAMIĘĆ CZTEROKANAŁOWA
Dostęp do czterokanałowej pamięci pozwala 
osiągnąć krótszy czas reakcji i uruchamiania 
podczas pracy z dużymi plikami i aplikacjami 
do tworzenia materiałów multimedialnych.
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razy

N
A

W
ET szybsze kodowanie² przy 

zachowaniu możliwości 
grania z szybkością 60 kl./s. 
w jakości 4K w przypadku gry 
Overwatch*, strumieniowej 
transmisji w rozdzielczości 
1080p w serwisie Twitch* 
oraz lokalnego nagrywania

¹ Na podstawie średniej zmierzonej liczby kl./s w grze Ghost Recon*: Wildlands – 1080p, wysokie ustawienia na procesorze Intel® Core™ i9-7980XE z kartą graficzną Nvidia* GTX 1080Ti 
² W oparciu o wynik testu „Extreme Mega-tasking” na procesorach Intel® Core™ i9-7980XE z kartą graficzną Nvidia* GTX1080Ti i Intel® Core™ i7-6950X z kartą graficzną Nvidia* GTX 1080Ti. 
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. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html. *Inne nazwy oraz marki mogą być 
przedmiotem praw osób trzecich. 

EKSTREMALNA MEGAZADANIOWOŚĆ
W GRACH

Ostra zabawa. Udostępnianie. Transmisja strumieniowa. Kodowanie. 

Wysoka rozdzielczość bez opóźnień. Płynna megazadaniowość.

> 125
klatek na 
sekundę¹ 
w grze 
Ghost Recon: 
Wildlands*



Zadanie ekstremalnej megazadaniowości: Overwatch (1.11.1.2 – 37270) przy jakości grafiki „Ultra”, w rozdzielczości 3840 × 2140, z włączoną opcją Vsync. Program OBS Studio 19.0.2 w wersji 64-bitowej wykorzystano do transmisji strumieniowej rozgrywki w 
serwisie Twitch* w rozdzielczości 1920 × 1080, 60 kl./s, oraz do lokalnego nagrywania filmu. W programie Adobe Premiere Pro CC (11.1.2 22) źródłowy film z rozgrywki (3840 × 2160, 60 kl./s, 50 Mb/s, H.264, .mp4, 6 min 29 s) przekonwertowano na 2-minutowy film 
z efektami przejścia. Film wyeksportowano w programie Adobe Media Encoder (11.1.2.35) przy użyciu profilu „YouTube 2160p 4K”. Zmierzono czas nagrania filmu podczas grania w Overwatch, rejestrowania rozgrywki i transmitowania jej w serwisie Twitch*. 
Konfiguracje: procesor Intel® Core™ i9-7900X (3,3–4,5 GHz, 10 rdzeni / 20 wątków, 13,75 MB, 140 W TDP), procesor Intel Core i9-7920X (2,9–4,4 GHz, 12 rdzeni / 24 wątki, 16,5 MB, 140 W TDP), procesor Intel Core i9-7960X (2,8–4,4 GHz, 16 rdzeni / 32 wątki, 22 MB, 
165 W TDP) oraz procesor Intel Core i9-7980XE (2,6–4,4 GHz, 18 rdzeni/ 36 wątków, 24,75 MB, 165 W TDP) na urządzeniu – płyta główna: ASUS PRIME X299-DELUXE Bios 702, pamięć RAM: 4 × 8 GB DDR4-2666, pamięć masowa: Intel SSD 600p 512 GB, 
system operacyjny: Windows® 10 (RS2), karta graficzna: Nvidia GTX 1080Ti (sterownik 384.94), technologia Intel® Turbo Boost Max, wersja sterownika 1.0.0.1031, zasady zarządzania energią w systemie: wysoka wydajność. Procesor Intel® Core™ i7-7700K 
(2,5–4,2 GHz, 4 rdzenie / 8 wątków, 91 W TDP) na urządzeniu – płyta główna: ASUS Prime X270-A, pamięć RAM: 4 × 8 GB DDR4-2400, pamięć masowa: Intel 750 PCIe SSD, 400 GB, system operacyjny: Windows® 10 (RS2), karta graficzna: Nvidia GTX 1080Ti 
(sterownik 22.21.13. 8233), system BIOS: BIOS 0906, zasady zarządzania energią w systemie: wysoka wydajność. 
³ Ostrzeżenie: zmiana częstotliwości pamięci i/lub napięcia może (i) zmniejszyć stabilność i żywotność systemu, pamięci oraz procesora; (ii) spowodować uszkodzenie procesora i innych składników systemu; (iii) spowodować zmniejszenie wydajności systemu; 
(iv) spowodować dodatkową emisję ciepła i inne uszkodzenia; oraz (v) wywierać wpływ na integralność danych systemu. Firma Intel nie przyjmuje odpowiedzialności za przydatność pamięci do jakiegokolwiek określonego celu, również wówczas, gdy jest ona używana
ze zmienioną częstotliwością zegara i/lub zmienionym napięciem. Szczegółowe dane oraz informacje na temat usług gwarancyjnych można uzyskać u producenta pamięci.
Copyright © 2017 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. *Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich. 

PODKRĘCANIE
Podkręcaj każdy rdzeń 

procesora osobno, 
wykorzystaj AVX Ratio 
Controls podnoszące 
stabilność oraz VccU 

Voltage Control do obsługi 
ekstremalnych scenariuszy³.

WIELE RDZENI = MEGAZADANIOWOŚĆ
Jednostki z rodziną procesorów Intel® Core™ 
z serii X wyposażone w 8, 12 lub nawet 18 rdzeni 
doskonale sprawdzą się podczas intensywnej pracy 
wielozadaniowej wykonywanej w czasie 
rzeczywistym.

PCI EXPRESS*
Nawet 68 linii PCIe* i obsługa wielu zewnętrznych kart 
graficznych, technologia Thunderbolt™ oraz szybka 
pamięć masowa, taka jak technologia Intel® Optane™.

PAMIĘĆ CZTEROKANAŁOWA
Dostęp do czterokanałowej pamięci pozwala 
osiągnąć krótszy czas reakcji i uruchamiania 

podczas pracy z dużymi plikami i aplikacjami do 
tworzenia materiałów multimedialnych.



SKALUJ WYDAJNOŚĆ NA POTRZEBY MEGAZADANIOWOŚCI

¹ Adobe Premiere Pro CC: folder projektowy zawiera 7 wideoklipów w formacie 4K, H.264, MP4, zarejestrowanych przy około 80 Mb/s, o łącznym rozmiarze 1,90 GB. Parametry strumienia wideo: 3840 × 2160 (4K) w formacie H.264 i przy 29,97 kl./s.  Parametry strumienia audio: 1536 Kb/s, 
48,0 KHz, 16-bitowy dźwięk stereofoniczny, format WAV.  Test wydajności mierzy czas eksportowania całego klipu do formatu 4K H.264 MP4.  Plik wyjściowy to wysokiej jakości plik wideo 4K. ² Blender 2.78b to popularny program open source do renderowania 3D. Ten test porównawczy 
obejmuje renderowanie modelu postaci samochodów BMW o wielkości ok. 3 MB. ³ Na podstawie średniej zmierzonej liczby kl./s w grze Ghost Recon*: Wildlands – 1080p, wysokie ustawienia na procesorze Intel® Core™ i9-7980XE z kartą graficzną Nvidia* GTX 1080Ti. ⁴ W oparciu o wynik 
testu „Extreme Mega-tasking” na procesorach Intel® Core™ i9-7980XE z kartą graficzną Nvidia* GTX1080Ti i Intel® Core™ i7-6950X z kartą graficzną Nvidia* GTX 1080Ti. 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. ⁵ Ostrzeżenie: zmiana częstotliwości pamięci i/lub 
napięcia może (i) zmniejszyć stabilność i żywotność systemu, pamięci oraz procesora; (ii) spowodować uszkodzenie procesora i innych składników systemu; (iii) spowodować zmniejszenie wydajności systemu; (iv) spowodować dodatkową emisję ciepła i inne uszkodzenia; oraz (v) wywierać 
wpływ na integralność danych systemu. Firma Intel nie przyjmuje odpowiedzialności za przydatność pamięci do jakiegokolwiek określonego celu, również wówczas, gdy jest ona używana ze zmienioną częstotliwością zegara i/lub zmienionym napięciem. Szczegółowe dane oraz informacje na 
temat usług gwarancyjnych można uzyskać u producenta pamięci. Copyright © 2017 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. *Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich. 
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z szybkością 60 kl./s w jakości 
4K w przypadku gry 
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szybsza¹ edycja filmów 
4K – Adobe* Premiere* 
Pro CC w porównaniu 
z procesorem 
Intel® Core™ i7-7700K 
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ET lepsza 

wydajność² 
w programie 
Blender w 
porównaniu 
z procesorem 
Intel® Core™ 
i7-7700K 

Rdzenie

Jednocześnie edytuj filmy 4K, 
renderuj efekty 3D i komponuj 

ścieżki audio 

Ostra zabawa. Udostępnianie. 
Transmisja strumieniowa. Kodowanie. 
Wysoka rozdzielczość bez opóźnień. 
Płynna megazadaniowość

Kanały pamięci
Dostęp do czterokanałowej pamięci pozwala osiągnąć krótszy czas 

reakcji i uruchamiania

We/wy
Nawet 68 linii PCIe* i obsługa wielu zewnętrznych kart graficznych, technologia 
Thunderbolt™ oraz szybka pamięć masowa, taka jak dyski Intel® SSD 3D NAND 

oraz technologia Intel® Optane™

Podkręcaj każdy rdzeń procesora osobno, wykorzystaj AVX Ratio Controls 
podnoszące stabilność oraz VccU Voltage Control do obsługi ekstremalnych 

scenariuszy

Wymuszanie wyższych częstotliwości⁵



Wyższa częstotliwość 
taktowania procesora 
może zwiększyć 
wydajność

Obsługiwane 
technologie

Technologia Intel® 
Turbo Boost Max 3.0

Wyższy wskaźnik TDP 
zapewnia większą moc 
obliczeniową

Linie platformy 
PCI Express* 

Kanały pamięci 

Intel® Smart Cache
(współużytkowana 
pamięć L3)

Większa liczba rdzeni 
pozwala wykonać 
więcej pracy w tym 
samym czasie.

Wymuszanie wyższych 
częstotliwości 

Procesor 
Intel® Core™ 

i5-7640X

Procesor 
Intel® Core™ 

i7-7740X

Procesor 
Intel® Core™ 

i7-7800X

Procesor 
Intel® Core™ 

i7-7820X

Procesor 
Intel® Core™ 

i9-7900X

Procesor 
Intel® Core™ 

i9-7920X

Procesor 
Intel® Core™ 

i9-7940X

Procesor 
Intel® Core™ 

i9-7960X

Procesor 
Intel® Core™ 
i9-7980XE

SKALUJ WYDAJNOŚĆ, ABY UWOLNIĆ KREATYWNOŚĆ I OSIĄGNĄĆ EKSTREMALNĄ OBSŁUGĘ GIER

⁵ Ostrzeżenie: zmiana częstotliwości pamięci i/lub napięcia może (i) zmniejszyć stabilność i żywotność systemu, pamięci oraz procesora; (ii) spowodować uszkodzenie procesora i innych składników systemu; (iii) spowodować zmniejszenie wydajności systemu; 
(iv) spowodować dodatkową emisję ciepła i inne uszkodzenia; oraz (v) wywierać wpływ na integralność danych systemu. Firma Intel nie przyjmuje odpowiedzialności za przydatność pamięci do jakiegokolwiek określonego celu, również wówczas, gdy jest ona używana
ze zmienioną częstotliwością zegara i/lub zmienionym napięciem. Szczegółowe dane oraz informacje na temat usług gwarancyjnych można uzyskać u producenta pamięci. 
⁶ Technologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 jest dostępna w wybranych procesorach Intel® Core™ z serii X. 
*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich. 
Copyright © 2017 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Włączone wymuszanie wyższych częstotliwości⁵

4,0 GHz

4,2 GHz

112 W

Intel® Turbo Boost 2.0; Intel® Hyper-Threading; Intel® Smart Cache; Technologia wirtualizacji Intel®

6 MB

4,3 GHz

4,5 GHz

3,5 GHz

4,0 GHz

3,6 GHz

4,3 GHz

3,3 GHz

4,3 GHz

2,9 GHz

4,3 GHz

3,1 GHz

4,3 GHz

2,8 GHz

4,2 GHz

2,6 GHz

4,2 GHz

8 MB 24,75 MB22 MB

165 W

19,25 MB16,5 MB13,75 MB

68 (maksymalna liczba linii dla maksymalnego potencjału we/wy)

11 MB

140 W

8,25 MB

4 kanały pamięci (DDR 2666)

Technologia Intel® Turbo Boost Max 3.0⁶ (Identyfikuje dwa najszybsze rdzenie procesora i kieruje do nich krytyczne obciążenia)

5240

2 kanały pamięci (DDR4 2666)

4 rdzenie 
4 wątki 

4 rdzenie 
8 wątków 

18 rdzeni 
36 wątków 

16 rdzeni 
32 wątki 

14 rdzeni 
28 wątków 

12 rdzeni 
24 wątki 

10 rdzeni 
20 wątków 

8 rdzeni 
16 wątków 

6 rdzeni 
12 wątków 


