
1. W oparciu o wynik uzyskany za pomocą narzędzia SYSmark* 2014 SE, porównującego procesory Intel® Core™ i9-8950HK ósmej generacji oraz Intel® Core™ i7-7820HK ósmej generacji.
2. W oparciu o wynik testu SYSmark* 2014 SE (Responsiveness Subscore) porównujący komputer z procesorem Intel® Core™ i7+ 8750H ósmej generacji (z modułem pamięci Intel® Optane™ o pojemności 32 GB) oraz komputer z procesorem Intel® Core™ i7-8750H ósmej generacji 

(z samym dyskiem twardym).
3. 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.
4. W oparciu o zadanie ekstremalnej megazadaniowości wykonane za pomocą procesorów Intel® Core™ i9 8950HK i Intel® Core™ i7-7820HK.

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. Wyniki są oparte na testach z marca 
2018 roku i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.

GRAJ JAK PROFESJONALISTA
Procesory Intel® Core™ i9-8950HK ósmej generacji zapewniają 
płynniejszą grę przy jednoczesnym transmitowaniu i nagrywaniu 
rozgrywki⁴.

TWÓRZ JAK PROFESJONALISTA
Najpotężniejsza platforma mobilna firmy Intel dla 

twórców treści multimedialnych.

SZKOLENIA

NAJWYDAJNIEJSZE PROCESORY INTEL® CORE™ 
ÓSMEJ GENERACJI Z SERII H DO NOTEBOOKÓW

Łącze Łącze Łącze

KAMPANIA FILMY

29%¹

N
A

W
E

T
 O

wyższa wydajność w 
porównaniu z siódmą 
generacją i jeszcze większe 
możliwości przetaktowywania³

Pierwszy procesor Intel® Core™ i9 do notebooków 
wyposażony w nawet 6 rdzeni i 12 wątków
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krótszy czas reakcji 
w codziennych 
zadaniach.

Przedstawiamy nową platformę Intel® Core™ i9+, 
zaawansowaną platformę mobilną Intel® z pamięcią 
Intel® Optane™, która uwalnia moc komputera, dzięki 
czemu staje się on bardziej wszechstronny. 
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1. 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.

2. 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.

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. Wyniki są oparte na testach z marca 
2018 roku i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.

PROCESOR INTEL® CORE™ i5 PROCESOR INTEL® CORE™ i7 PROCESOR INTEL® CORE™ i9

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 

• Bardzo szybkie renderowanie i transkodowanie w podróży

• Najlepszy procesor Intel® Core™ do grania, transmitowania 

i nagrywania rozgrywki w tym samym czasie

• W pełni odblokowana² wydajność (modele K) zapewniająca 

najwyższy poziom rozgrywki i największą liczbę klatek na 

sekundę przy najwyższych ustawieniach

• Granie w wysokobudżetowe gry i lepsza produktywność

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

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

6 rdzeni / 12 wątków / odblokowane
Częstotliwość bazowa 2,9 GHz (nawet 4,8 GHz 
z technologią Intel® Thermal Velocity Boost¹)

NIESAMOWITA WYDAJNOŚĆ 
PRACY MOBILNEJ

GRANIE W GRY I TWORZENIE 
TREŚCI MULTIMEDIALNYCH 
BEZ OGRANICZEŃ

GRAJ W GRY I TWÓRZ JAK 
PROFESJONALISTA

Procesor 
Intel® Core™ 
i7-8750H

PROCESORY INTEL® CORE™ ÓSMEJ GENERACJI Z SERII H
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Procesor Intel® Core™ 
i9-8950HK 
ósmej generacji

GRAJ JAK PROFESJONALISTA 
DZIĘKI PROCESOROM INTEL® CORE™ ÓSMEJ GENERACJI 
Z SERII H
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większa liczba klatek na 
sekundę w takich grach jak 
Total War: WARHAMMER II 
w porównaniu z procesorami 
siódmej generacji¹

BEZKOMPROMISOWA GRA I 
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA

Bezprzewodowa gra przez łącze Gigabit Ethernet dzięki karcie Intel® Wireless-AC 2x2 160 MHz, wysokiej jakości rzeczywistość wirtualna na urządzeniach przenośnych i nowe doświadczenia 
dzięki technologii Windows* Mixed Reality Ultra. 

Najwydajniejsze procesory Intel® Core™ ósmej generacji 
do notebooków zoptymalizowano pod kątem 
wykorzystania wszystkich możliwości najnowszych 
zewnętrznych kart graficznych, dzięki czemu 
umożliwiają one płynniejszą grę.
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 O wydajniejsza megazadaniowość 

w porównaniu z procesorami 
siódmej generacji²

6 rdzeni i 12 wątków do bezkompromisowej obsługi 
megazadaniowości z szybszym o 32%² działaniem gier przy 
jednoczesnym nagrywaniu i transmitowaniu rozgrywki na 
żywo w formacie HD na całym świecie.
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szybsze
ładowanie 
poziomów³

Przyspiesz działanie dużego dysku z danymi i 
ładowanie poziomów w grach nawet 4,8 razy³ 
dzięki procesorom Intel® Core™ i9+.

1. Wynik uzyskany podczas gry w Total War: Warhammer II w celu porównania procesora Intel® Core™ i9-8950HK ósmej generacji i procesora Intel® Core™ i7-7820HK ósmej generacji.
2. W oparciu o wynik uzyskany podczas megazadaniowości w grze Playerunknown’s Battlegrounds w celu porównania procesorów Intel® Core™ i9-8950HK ósmej generacji oraz Intel® Core™ i7-7820HK ósmej generacji.
3. Porównanie wydajności komputera z procesorem Intel® Core™ i9+ 8950HK ósmej generacji (z modułem pamięci 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 (z dyskiem SSD PCIe o pojemności 256 GB i dyskiem twardym o pojemności 1 TB) pod względem ładowania poziomu w grze.

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. Wyniki są oparte na testach z marca 2018 roku i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. 
Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.
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TWÓRZ JAK PROFESJONALISTA 
DZIĘKI PROCESOROM INTEL® CORE™ ÓSMEJ GENERACJI Z SERII H

Najwydajniejsza platforma mobilna firmy Intel dla twórców umożliwia szybszą edycję¹ filmów 
w formacie 4K oraz szybsze tworzenie, edycję i udostępnianie materiałów multimedialnych².

Thunderbolt™ 3 to jeden cienki, dwustronny port USB-C, który zapewnia najszybsze i najbardziej uniwersalne podłączenie dowolnego urządzenia dokującego, 
wyświetlacza lub urządzenia do przetwarzania danych. Pamięć masowa NVMe umożliwia szybki dostęp do biblioteki gier i wydajną edycję zdjęć lub filmów. 
Dla lepszego efektu można podłączyć dwa wyświetlacze 4K 60 Hz lub jeden wyświetlacz 5K.

59%¹

N
A

W
E

T
 O

szybsza edycja filmów 
w formacie 4K w 
programie Adobe 
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 O szybsze tworzenie, 
edytowanie i 
udostępnianie27%²

NOWY POZIOM TWORZENIA MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH

THUNDERBOLT™ 3

1. Wynik uzyskany podczas edycji filmów w narzędziu Adobe* Premiere Pro w celu porównania procesora Intel® Core™ i9-8950HK ósmej generacji i procesora Intel® Core™ i7-7820HK ósmej generacji.
2. W oparciu o wynik uzyskany za pomocą narzędzia HDXPRT* 2014, porównującego procesory Intel® Core™ i9-8950HK i Intel® Core™ i7-7820HK.

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. Wyniki są oparte na testach z marca 2018 roku i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. 
Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.
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