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PROCESORY INTEL® CORE™ 
DZIESIĄTEJ GENERACJI
INFORMACJE DLA DZIAŁU SPRZEDAŻY
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ICE LAKE
ROZRYWKA I WYDAJNOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE

NOWE MOŻLIWOŚCI CIENKIEGO 
I LEKKIEGO KOMPUTERA

COMET LAKE
BEZKOMPROMISOWA PRODUKTYWNOŚĆ

NIEZWYKLE CIENKIE I LEKKIE 
KONSTRUKCJE

INTELIGENTNA 
WYDAJNOŚĆ

Zbudowane z myślą o przyszłych zastosowaniach 
sztucznej inteligencji
Pozwala klientom szybko wykonywać wszystkie 
zadania dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji 
najwyższej jakości, która odpowiada za niezwykle 
wydajne i inteligentne przetwarzanie.

Ogromna moc
Wydajność i krótki czas reakcji w 
przypadku wymagających zadań 
wielowątkowych, w tym w 
zastosowaniach komercyjnych.

NIESAMOWITA 
ROZRYWKA

Ogromne usprawnienia w rozrywce
Przełomowe funkcje graficzne dzięki 
grafice Intel® Iris® Plus.

Realistyczna rozrywka
Łatwa realizacja kreatywnych 
projektów.

NAJLEPSZA 
ŁĄCZNOŚĆ

Nowy poziom łączności komputerów dzięki technologiom Wi-Fi 6 i Thunderbolt™ 3
Największa zmiana w architekturze sieci Wi-Fi od dziesięciu lat, gwarantująca najlepszą 
w swojej klasie sieć bezprzewodową. Wbudowane szybkie i uniwersalne złącze 
Thunderbolt™ 3.

NOWE PROCESORY 
INTEL® CORE™ 

DZIESIĄTEJ GENERACJI
NOWY POZIOM WYDAJNOŚCI 

I WRAŻEŃ UŻYTKOWYCH

ARGUMENTY
Cieńsze i bardziej eleganckie komputery 

wymagające optymalnej wydajności procesora 
oraz obsługi grafiki 3D i multimediów z 

wbudowanymi funkcjami SI.

Urządzenia zoptymalizowane pod kątem 
wydajności, wymagające optymalnej 

wydajności procesora w celu zwiększenia 
produktywności w wyjątkowo cienkich i 

lekkich konstrukcjach.

Nazw kodowych nie można używać w kontaktach z klientami końcowymi.
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PROCESORY INTEL® CORE™ 
DZIESIĄTEJ GENERACJI 

(ICE LAKE)

Szczegółowe informacje można znaleźć na slajdzie „Zastrzeżenia prawne, zastrzeżenia dotyczące wydajności i informacje o konfiguracjach”. 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. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności 
i testów porównawczych można znaleźć na stronie http://www.intel.pl/benchmarks

INTELIGENTNA 
WYDAJNOŚĆ

• Inteligentna wydajność do obsługi 
oprogramowania i zadań – zarówno dziś, 
jak i w przyszłości

• Dostosowanie pracy urządzenia do 
zadań klientów w celu uzyskania bardziej 
spersonalizowanej i dynamicznej pracy

• Automatyczne strojenie i zaawansowana 
kontrola wydajności procesora

WNIOSKOWANIE 
O WYDAJNOŚCI 
NAWET 1 
TERAFLOPA 
w cienkich i 
lekkich 
komputerach

WIĘKSZA 

WYDAJNOŚĆ GRAFIKI 
dzięki technologii 

Intel® Adaptix™¹

NIESAMOWITA 
ROZRYWKA

• Najwydajniejsza zintegrowana 
grafika w cienkich i lekkich 
komputerach²

• Granie w najlepsze gry 
w rozdzielczości 1080p

• Tworzenie profesjonalnych 
materiałów

• Oglądanie filmów 4K60 HDR 
w miliardzie kolorów

2 RAZY 
WIĘCEJ KLATEK 
NA SEKUNDĘ 
podczas grania w gry 
w rozdzielczości 
1080p³

2 RAZY 
SZYBSZE 
KODOWANIE 
FILMÓW HEVC 
z zachowaniem wyższej 
jakości⁴

NAJLEPSZA 
W KLASIE 
ŁĄCZNOŚĆ

• Technologia Intel® Wi-Fi 6 GIG+
odpowiada za optymalną implementację 
sieci Wi-Fi 6, zapewniając większą 
wydajność w całym połączonym z siecią 
domu.

• Technologia Thunderbolt™ 3 została 
po raz pierwszy zintegrowana z 
maksymalnie 4 portami, dzięki czemu 
umożliwia szybkie i uniwersalne 
podłączanie dowolnych stacji 
dokujących, wyświetlaczy i urządzeń 
pamięci masowej.

3 RAZY
SZYBSZA SIEĆ Wi-Fi

dzięki technologii 
Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) w 
porównaniu z sieciami 

Wi-Fi poprzedniej 
generacji (.11ac)⁵

4 RAZY 
SZYBSZA ŁĄCZNOŚĆ 

technologii 

Thunderbolt™ 3 

w porównaniu z 

USB 3.1⁶

NOWE MOŻLIWOŚCI CIENKICH
I LEKKICH KOMPUTERÓW

Nazw kodowych nie można używać w kontaktach z klientami końcowymi.

Nawet o

Niemal Nawet

Nawet Około

20%

https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html
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NOWA GRAFIKA 
INTEL® IRIS® PLUS DO 

PROCESORÓW ICE LAKE
Pierwszy teraflopowy 

układ graficzny firmy Intel
Wysoka wydajność na 

potrzeby typowych 
użytkowników i hobbystów

Płynne odtwarzanie 
materiałów 4K HDR i 
doskonałe wrażenia 

wizualne 

Szybkie i energooszczędne
tworzenie materiałów 

multimedialnych w podróży

Szybsze tworzenie materiałów 
multimedialnych dzięki akceleracji 

AI/ML w porównaniu z grafiką 
Intel® poprzedniej generacji⁴, ⁷

Szczegółowe informacje można znaleźć na slajdzie „Zastrzeżenia prawne, zastrzeżenia dotyczące wydajności i informacje o konfiguracjach”. 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. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności 
i testów porównawczych można znaleźć na stronie http://www.intel.pl/benchmarks

NIEZWYKLE ŻYWY OBRAZ ORAZ 
WCIĄGAJĄCA ROZGRYWKA I GRY DZIĘKI 

GRAFICE NOWEJ GENERACJI

Nazw kodowych nie można używać w kontaktach z klientami końcowymi.

https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html
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Szczegółowe informacje można znaleźć na slajdzie „Zastrzeżenia prawne, zastrzeżenia dotyczące wydajności i informacje o konfiguracjach”. 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. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności 
i testów porównawczych można znaleźć na stronie http://www.intel.pl/benchmarks

PROCESORY ICE LAKE 
ZE WSPARCIEM 

SZTUCZNEJ 
INTELIGENCJI

PIERWSZA NA ŚWIECIE W PEŁNI 
ZINTEGROWANA PLATFORMA 

WSPOMAGANA PRZEZ SI

Optymalizacja 

pod kątem 

LOKALNYCH 

ZASTOSOWAŃ 

GŁOSOWYCH SI

Z grafiką 
Intel® Iris® Plus

ENERGOOSZCZĘDNE 
AKCELERATORY

DUŻA 
PRZEPUSTOWOŚĆ, 
ZRÓWNOWAŻONE 

OBCIĄŻENIA

PIERWSZY ZESTAW 
INSTRUKCJI SI 
w cienkim i lekkim 

komputerze 

PRZYSPIESZONA WYDAJNOŚĆ 
DZIĘKI TECHNOLOGII DL BOOST

Około 

8 RAZY
WYŻSZA WYDAJNOŚĆ
w porównaniu z konkurencją 
dzięki technologii 
Intel® Deep Learning (DL) Boost⁸

INTELIGENTNA 
WYDAJNOŚĆ

2,5 RAZY
WYŻSZA
WYDAJNOŚĆ SI
w porównaniu z poprzednią 
generacją⁸

Nazw kodowych nie można używać w kontaktach z klientami końcowymi.

Około 

https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html


66

Szczegółowe informacje można znaleźć na slajdzie „Zastrzeżenia prawne, zastrzeżenia dotyczące wydajności i informacje o konfiguracjach”. 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. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności 
i testów porównawczych można znaleźć na stronie http://www.intel.pl/benchmarks

PROCESORY INTEL® CORE™ 
DZIESIĄTEJ GENERACJI 

(COMET LAKE U/Y) BEZKOMPROMISOWA 
PRODUKTYWNOŚĆ

• Wbudowane inteligentne 
funkcje wydajności 
przewidujące potrzeby 
użytkowników i dostosowujące 
się do nich

• Większa personalizacja niż 
kiedykolwiek dzięki naturalnej, 
płynnej i szybkiej interakcji 
głosowej realizowanej za 
pomocą zintegrowanej, 
czterordzeniowej jednostki 
ADSP

16% 
LEPSZA OGÓLNA 
WYDAJNOŚĆ 
w porównaniu z 
poprzednią generacją⁹

ROZRYWKA W 
KAŻDYM MIEJSCU

• Dostęp do równie
wysokiej wielozadaniowej 
wydajności bez względu 
na to, czy urządzenie jest 
podłączone do zasilania

• Streamowanie materiałów 
UHD i granie w jakości HD 
dzięki grafice UHD Intel®

DŁUGI CZAS 
PRACY BATERII

GRAFIKA

4K

NAJLEPSZA W 
KLASIE ŁĄCZNOŚĆ

• Wi-Fi 6 umożliwia szybkie 
pobieranie plików i zapewnia 
większą wydajność w całym 
połączonym z siecią domu.

• Thunderbolt™ 3 to najszybszy 
i najbardziej uniwersalny 
sposób podłączania stacji 
dokujących, monitorów oraz 
urządzeń pamięci masowej.

3 RAZY
Niemal 

SZYBSZA ŁĄCZNOŚĆ 
BEZPRZEWODOWA 
dzięki technologii 
Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) w 
porównaniu z sieciami 
Wi-Fi poprzedniej 
generacji (.11ac)⁵

8 RAZY
Nawet o

WIĘKSZA 
PRZEPUSTOWOŚĆ 
technologii 
Thunderbolt™ 3 
w porównaniu z 
USB 3.0⁶

BEZKOMPROMISOWA PRODUKTYWNOŚĆ. 
NIEZWYKLE CIENKIE I LEKKIE KONSTRUKCJE.

SZYBSZA PAMIĘĆ 
w porównaniu z poprzednią 
generacją¹⁰, a wkrótce

OBSŁUGA 
PAMIĘCI LPDDR⁴

Nazw kodowych nie można używać w kontaktach z klientami końcowymi.

Nawet o 

https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE, ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I INFORMACJE O KONFIGURACJACH
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

Wyniki wydajności są oparte na testach z dnia wskazanego w konfiguracjach i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

¹ Czołowa konstrukcja z technologią Intel Adaptix zapewnia wydajność grafiki większą o 20%: obciążenie robocze 3DMark11 v 1.0.132 Graphics Score. Prototypowy laptop Dell XPS z technologią Intel Adaptix, procesor: Intel® Core™ i7-1065G7; system BIOS: wersja 1.0.7; pamięć RAM: 
2 × 16 GB pamięci LPDDR4-3733; pamięć masowa: TOSHIBA KBG40ZPZ1T02 1024 GB NVME SSD; rozdzielczość wyświetlacza: UHD; system operacyjny: Windows* 10 19H1 w porównaniu z konfiguracją wewnętrznej platformy RVP firmy Intel, procesor: Intel® Core™ i7 i7-1065G7; 
PL1 = 15 W TDP; pamięć RAM: 2 × 8 GB pamięci LPDDR4-3733 2Rx8; pamięć masowa: Intel® 760p m.2 PCIe NVMe SSD ze sterownikiem AHCI Microsoft; rozdzielczość wyświetlacza: 3840 × 2160, panel eDP 12,5˝; system operacyjny: Windows* 10 RS4-17134.112

² Najwyższa wydajność zintegrowanej grafiki w cienkich i lekkich konstrukcjach: porównanie procesorów AMD 3700U 25W oraz ICL 25W P2CA. Rozwiązanie firmy Intel cechuje 16-procentowa przewaga w grze Overwatch oraz lepszy wynik w wielu innych grach, takich jak Fortnite, 
Rainbow Six Siege i World of Tanks, a także w teście 3DMark Firestrike. 

1.Pomiar na platformach: produkcyjna platforma HP Envy x360 15m-ds0012dx; Ryzen 7 3700U; 4 rdzenie / 8 wątków, maks. 4 GHz; AMD Radeon Vega 10; sterownik graficzny Adrenalin 2019 19.4.3; pamięć RAM: 8 GB pamięci DDR4-2400; pamięć masowa: SK Hynix BC501 256 GB; 
system operacyjny: Windows 10 RS5, kompilacja 475; system BIOS: F.07
2.Prototypowa platforma Ice Lake U RVP firmy Intel, PL1 = 15 W; 4 rdzenie / 8 wątków, przyspieszenie do ustalenia; grafika Intel jedenastej generacji; prototypowy sterownik graficzny; pamięć RAM: 8 GB pamięci LPDDR4X-3733; pamięć masowa: Intel SSD Pro 7600P,256 GB; system 
operacyjny: Windows 10 RS5, kompilacja 475

³ Około 2 razy wyższa wydajność grafiki Ice Lake oraz do 1,8 razy większa liczba klatek na sekundę: obciążenie robocze 3DMark11 v 1.0.132. Prototypowa platforma ICL firmy Intel, konfiguracja U4+2, 15 W (założenia), procesor: Intel® Core™ i7 (ICL-U 4+2), PL1 = 15 W TDP, 4 rdzenie / 
8 wątków; pamięć RAM: 2 × 8 GB pamięci LPDDR4-3733 2Rx8; pamięć masowa: Intel® 760p m.2 PCIe NVMe SSD ze sterownikiem AHCI Microsoft; rozdzielczość wyświetlacza: 3840 × 2160, panel eDP 12,5˝; system operacyjny: Windows* 10 RS5-17763.316; sterownik graficzny: 
PROD-H-RELEASES_ICL-PV-2019-04-09-1006832 w porównaniu z prototypową platformą WHL firmy Intel, konfiguracja U4+2, 15 W (pomiary), procesor: Intel® Core™ i7-8565U (WHL-U4+2), PL1 = 15 W TDP, 4 rdzenie / 8 wątków, przyspieszenie do 4,6 GHz; pamięć RAM: 2 × 8 GB 
pamięci DDR4-2400 2Rx8; pamięć masowa: Intel® 760p m.2 PCIe NVMe SSD ze sterownikiem AHCI Microsoft; rozdzielczość wyświetlacza: 3840 × 2160, panel eDP 12,5˝; system operacyjny: Windows* 10 RS4-17134.112; sterownik graficzny: 100.6195. Według danych firmy Intel z
kwietnia 2019 r.

⁴ Około 2 razy większa wydajność kodowania filmów niż w Ice Lake: na podstawie transkodowania formatu 4k HEVC na format 4k HEVC (8-bitowego). Prototyp firmy Intel, ICL 15w w porównaniu z WHL 15w. Według danych firmy Intel z kwietnia 2019 r.
Prototypowa platforma WHL-U RVP firmy Intel, procesor: Intel® Core™ i7-8565U, 15 W TDP, 4 rdzenie / 8 wątków, przyspieszenie do 4,6 GHz; grafika: UHD Intel 620, sterownik graficzny w wersji 25.20.100.6793; pamięć RAM: 2 × 8 GB pamięci DDR4; pamięć masowa: Intel SSD 760P, 
512 GB; system operacyjny: Windows 10 RS5, kompilacja 17763; system BIOS x200 (do testów stylizowania filmów i wydajności graficznej)
Obciążenie 1055: to obciążenie mierzy czas potrzebny na ukończenie przenoszenia stylu za pomocą wtyczki AI Style Transfer do programu PowerDirector. Korzysta w szczególności ze stylu „Starry Night” z pakietu Van Gogh AI Styles Pack. Obciążenie przekształca plik wideo programu 
PowerDirector o nazwie „Skateboard.mp4”, który jest plikiem AVC MP4 o rozdzielczości 1280 × 720 i 29,97 kl./sek. z przepływnością wynoszącą 4,27 Mb/s. Obciążenie korzysta z akceleracji sprzętowej (jeśli jest dostępna w systemie) oraz opcji OpenVINO™, jeśli jest dostępna. Wersja 
Cyberlink PowerDirector 17 Ultra

⁵ Około 3 razy szybsza łączność bezprzewodowa na platformie Ice Lake: standard 802.11ax 2x2 160 MHz zapewnia maksymalną teoretyczną szybkość transmisji danych 2402 Mb/s, około 3 razy (2,8 razy) większą niż standardowa sieć 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mb/s) (zgodnie ze 
specyfikacjami standardu bezprzewodowego IEEE 802.11) i wymaga zastosowania podobnie skonfigurowanych routerów sieci bezprzewodowej 802.11ax.

⁶ Szybkość przesyłania danych, różna od całkowitej dostępnej przepustowości dla ruchu danych i multimediów, zależy od konfiguracji systemu. 4-krotny wzrost w stosunku do standardu USB 3.1 oznacza całkowitą dostępną przepustowość na potrzeby przesyłu danych i wyświetlania, 
a nie szybkość przesyłania danych. Szybkość przesyłania danych zależy od konfiguracji systemu. 

⁷ Cyberlink PowerDirector – stylizacja filmu. 

⁸ Około 2,5 razy wyższa wydajność SI na platformie Ice Lake i 8 razy wyższa wydajność w porównaniu z konkurencją: obrazy na sekundę w AIXPRT Community Preview 2. Konfiguracja: system prototypowy firmy Intel, ICL-U, PL1 = 15 W, 4 rdzenie / 8 wątków; grafika Intel jedenastej 
generacji, prototypowy sterownik graficzny; pamięć RAM: 8 GB pamięci LPDDR4X-3733; pamięć masowa: Intel SSD Pro 760P, 256 GB; system operacyjny: Microsoft Windows 10, RS5, kompilacja 475; prototypowy system BIOS w porównaniu z prototypowym systemem firmy Intel, ICL U 
15 W. Konfiguracja: procesor: Intel® Core™ i7 (ICL-U 4+2), PL1 = 15 W TDP, 4 rdzenie / 8 wątków, grafika Intel jedenastej generacji, prototypowy sterownik graficzny; pamięć RAM: 8 GB pamięci LPDDR4X-3733; pamięć masowa: Intel SSD Pro 7600P, 256 GB; system operacyjny: Windows* 

10 RS5, kompilacja 475 w porównaniu z dostępnym w sprzedaży systemem OEM z procesorem AMD* Ryzen 7 3700U, 2,3 GHz, przyspieszenie do 4 GHz, 4 rdzenie / 8 wątków, grafika AMD* Radeon* Vega 10, sterownik graficzny Adrenalin 2019 19.4.3; pamięć RAM: 8 GB pamięci 
DDR4-2400; pamięć masowa: SK Hynix BC501 256 GB; system operacyjny: Microsoft Windows 10 RS5, kompilacja 475; system BIOS: F.07. Według danych firmy Intel z maja 2019 r.

⁹ Nawet o 16% większa wydajność w porównaniu z poprzednią generacją zgodnie z ogólnym wynikiem testu SYSmark2018. Prototypowy system firmy Intel, procesor: Intel® Core™ i7-10710U (CML-U 6+2), PL1 = 25 W, 6 rdzeni / 12 wątków, przyspieszenie do 4,7 GHz; pamięć RAM: 
2 ×16 GB pamięci DDR4-2667 2Rx8; pamięć masowa: Intel® 760p M.2 PCIe NVMe SSD ze sterownikiem AHCI Microsoft, rozdzielczość wyświetlacza: 3840 × 2160, panel eDP 12,5˝; system operacyjny: Windows* 10 19H1-18362.ent.rx64-Appx59; sterownik graficzny: PROD-HC-RELEASES-
GFX-DRIVER-CI-MASTER-2334-REVENUE-PR-1006952-WHQL w porównaniu z systemem: procesor Intel(R) Core(TM) i7-8565U, 1,8 GHz; pamięć RAM: 2 × 8 GB pamięci DDR4-2400; sterownik graficzny: wersja 26.20.100.6911; grafika: UHD Intel(R) 620; pamięć masowa: SSD „INTEL 760p 
512GB SSDPEKKW512G8”; system BIOS: X208; wersja systemu operacyjnego: 44.18362.1.0; wersja Edge: 10.0.18362.175; system operacyjny: Microsoft Windows 10 Enterprise; rozdzielczość: 1920 × 1080; TDP (W) PL1 = 15 W.

¹⁰ Porównanie szybkości pamięci DDR4 2666 MHz, na procesorach Intel® Core™ dziesiątej generacji z serii U (Comet Lake) i pamięci DDR4 2400 MHz, na procesorach Intel® Core™ ósmej generacji z serii U (Whiskey Lake).

© Intel Corporation. Intel, logo Intel i Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. *Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html
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ZASOBY MARKETINGOWE

SYSTEMY ODM Z PROCESORAMI INTEL® CORE™ DZIESIĄTEJ GENERACJI DO URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH

Kampanie marketingowe dla partnerów – procesory Intel® Core™ dziesiątej generacji do urządzeń przenośnych
Segment Produkt/urządzenie Adres URL

Użytkownik
Komputery przenośne z procesorami Intel® Core™ 
dziesiątej generacji

http://stwb.co/zulpauz

Zobacz wszystkie kampanie na stronie pl.marketingstudio.intel.com Dostęp za pomocą loginu ITP lub dystrybutora

https://solutionsdirectory.intel.com/pl

Zasoby Adres URL

Procesory Intel® Ice Lake dziesiątej generacji do 
urządzeń przenośnych – informacje o produkcie

Procesory Intel® Comet Lake dziesiątej generacji do 
urządzeń przenośnych – informacje o produkcie

https://www.intel.com/content/www/pl/pl/products/docs/process
ors/core/10th-gen-core-mobile-processors-brief.html

https://www.intel.com/content/www/pl/pl/products/docs/process
ors/core/10th-gen-core-mobile-u-y-processors-brief.html

Trening

Nowe oblicze mobilności: procesory Intel® Core™ 
dziesiątej generacji

http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2
Fitem*2Feid*2F346549

http://stwb.co/zulpauz
https://solutionsdirectory.intel.com/pl
https://www.intel.com/content/www/pl/pl/products/docs/processors/core/10th-gen-core-mobile-processors-brief.html
https://www.intel.com/content/www/pl/pl/products/docs/processors/core/10th-gen-core-mobile-u-y-processors-brief.html
http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2Fitem*2Feid*2F346549

