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45%D
O

większa liczba klatek na sekundę 
podczas grania w grę Conqueror’s Blade 
w porównaniu z trzyletnimi komputerem¹.

2,7 razyN
A

W
E

T szybsze ładowanie, edycja i 
renderowanie w bibliotece cyfrowej 
z pamięcią Intel® Optane™².

NAJWYDAJNIEJSZA GENERACJA 
PROCESORÓW INTEL® CORE™

NOWY POZIOM WYDAJNOŚCI
PROCESORY INTEL® CORE™ DZIEWIĄTEJ GENERACJI 
DO KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

¹ Według pomiarów liczby klatek na sekundę w grze Conqueror's Blade, porównujących procesor Intel® Core™ i9-9900K dziewiątej generacji oraz procesor Intel® Core™ i7-6700K szóstej generacji.
² Zgodnie z wynikami obciążenia Star Trails, porównującego komputer z procesorem Intel® Core™ i9-9900K dziewiątej generacji (tylko dysk twardy) z komputerem z procesorem Intel® Core™ i9-9900K dziewiątej generacji (dysk twardy i moduł pamięci Intel® Optane™ 64 GB).
Wyniki są oparte na testach z 4 października 2018 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. 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, podzespołów, oprogramowania 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.

http://stwb.co/zhpuzsl
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/technology-provider/products-and-solutions/9th-generation-intel-core-processors/desktop-processors-intro-video.html
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/products/docs/processors/core/9th-gen-core-desktop-brief.html
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html


GRANIE
Fantastyczna wydajność w grach podczas 

streamowania i nagrywania dzięki 

maksymalnie 8 rdzeniom i 16 wątkom.

PODKRĘCANIE
Podkręcaj⁴ bez obaw dzięki nowym 

funkcjom i usprawnieniom, takim jak 

termoprzewodzący materiał 

lutowniczy (STIM), większe możliwości 

podkręcania⁴ i udoskonalone narzędzie 

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU).

TWORZENIE
Moc niezbędna do tworzenia, edytowania 

i udostępniania treści za pomocą 

najnowocześniejszych narzędzi. 

NOWE, SZYBKIE PROCESORY INTEL® CORE™ DZIEWIĄTEJ GENERACJI

6 rdzeni / 6 wątków / 9 MB pamięci cache
Nawet 4,6 GHz

Idealny do edycji zdjęć – nawet o 
20% większa wydajność w porównaniu 
z poprzednią generacją¹.

8 rdzeni / 8 wątków / 12 MB pamięci cache
Nawet 4,9 GHz

Usprawniona edycja filmów w programie 
Adobe Premiere* – nawet o 34% wyższa 
wydajność w porównaniu z poprzednią 
generacją².

8 rdzeni / 16 wątków / 16 MB pamięci cache 
Nawet 5,0 GHz

Pierwszy odblokowany procesor Intel® Core™ i9 
do komputerów stacjonarnych
Nawet o 40% więcej kl./s w grze Total War: 
Warhammer II w porównaniu z trzyletnim 
komputerem³.

8 RDZENI /16 WĄTKÓW 40 LINII PCIe* PLATFORMY 5,0 GHZ

Wyniki są oparte na testach z 4 października 2018 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. 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, podzespołów, oprogramowania 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. 

¹ Według pomiarów w programie Adobe Lightroom, porównujących procesor Intel® Core™ i9-9900K dziewiątej generacji oraz procesor Intel® Core™ i7-8700K ósmej generacji.

² Według pomiarów w programie Adobe Premiere Pro, porównujących procesor Intel® Core™ i9-9900K dziewiątej generacji oraz procesor Intel® Core™ i7-8700K ósmej generacji.

³ Według pomiarów liczby klatek na sekundę w grze Total War: WARHAMMER II (Skaven Lab Mode), porównujących procesor Intel® Core™ i9-9900K dziewiątej generacji oraz procesor Intel® Core™ i7-6700K szóstej generacji.

⁴ 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.

*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.
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https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html


Podnosząca poprzeczkę wydajność procesora 
Intel® Core™ i9-9900K dziewiątej generacji – nawet 5 GHz

Do 40 linii PCIe platformy oznacza elastyczność na 
potrzeby większej ilości sprzętu i urządzeń peryferyjnych.¹ Według pomiarów liczby klatek na sekundę w grze Conqueror's Blade, porównujących procesor Intel® Core™ i9-9900K dziewiątej generacji oraz procesor Intel® Core™ i7-6700K szóstej generacji.

² W oparciu o wynik obciążenia enCore Demo App w grze World of Tanks, porównującego procesor Intel® Core™ i9-9900K dziewiątej generacji oraz procesor Intel® Core™ i7-6700K szóstej generacji.
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 O WIĘKSZA LICZBA KLATEK NA 

SEKUNDĘ w grze Conqueror’s 
Blade w porównaniu z trzyletnimi 

komputerem¹
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 O WYŻSZA WYDAJNOŚĆ 

w grze World of Tanks enCore 
w porównaniu z trzyletnim komputerem²

• 8 rdzeni
• 16 wątków
• Nawet 5 GHz i 16 MB pamięci cache
• 40 linii PCIe platformy
• Zawiera STIM

FANTASTYCZNA WYDAJNOŚĆ W GRACH DZIĘKI PROCESOROM INTEL® CORE™ DZIEWIĄTEJ GENERACJI
• Graj, nagrywaj i streamuj bez kompromisów

• Wykorzystaj technologię Intel® Quick Sync Video do streamowania na żywo, nagrywania i wykonywania wielu zadań 

jednocześnie

• Pamięć Intel® Optane™ przyspiesza ładowanie i uruchamianie gier, w które grasz najczęściej

GRA NA ZUPEŁNIE NOWYM POZIOMIE

Wyniki są oparte na testach z 4 października 2018 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. 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, podzespołów, oprogramowania 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.

8 rdzeni, technologia Intel® Hyper-Threading i 16 wątków 
na potrzeby pracy wielozadaniowej

*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

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


UWOLNIJ WYDAJNOŚĆ 
DZIĘKI ODBLOKOWANYM PROCESOROM 
INTEL® CORE™ DZIEWIĄTEJ GENERACJI

ZARZĄDZANIE 
CHŁODZENIEM

Zarządzanie chłodzeniem jest 
bardzo ważne dla udanego 

podkręcania¹. STIM pomaga w 
maksymalizacji odprowadzania 

ciepła do systemu chłodzenia.

USPRAWNIONE 
NARZĘDZIA 

Podkręcaj¹ bez obaw 
dzięki usprawnionym 
narzędziom, takim jak  

Intel® Extreme Memory Profile 
(Intel® XMP) i 

Intel® Extreme Tuning Utility 
(Intel® XTU).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.

DO 5,0 GHZ
Przyspieszenie do 5,0 GHz 

technologii Intel® Turbo Boost 2.0 
zapewnia najwyższą wydajność w 

razie potrzeby.

STIM i usprawnione narzędzia podkręcania¹ pozwalają 
osiągnąć maksymalną wydajność.

„Chłodzenie”


