
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. 

² Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań innych firm spełniających wymagania związane z podkręcaniem.

CO TO JEST PODKRĘCANIE¹?

Podkręcanie¹ to proces i techniki używane do 
zwiększania częstotliwości taktowania procesora 
poza zakres określony w jego specyfikacji.

Podkręć pudełkowany procesor i wejdź na 
wyższy poziom

PODSTAWY PODKRĘCANIA¹

DLACZEGO WARTO PODKRĘCAĆ¹?

• Podkręcanie umożliwia skrócenie czasu 
wykonywania zadań obliczeniowych takich jak 
renderowanie i transkodowanie materiałów 
multimedialnych.

• Zapewnia również wyższą ogólną wydajność 
systemu, w tym gier i aplikacji. 

Zwiększona wydajność do zadań 
wymagających intensywnych obliczeń.

ODBLOKOWANE PODKRĘCANIE¹

Celem podkręcania na co dzień jest stabilność, a 
użytkownikowi chodzi o możliwość codziennego 
korzystania z podkręconego¹ komputera, bez obaw 
o stabilność czy awarie.

Teraz każdy może podkręcić¹ swój 
procesor.
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CO JEST POTRZEBNE? CO ZMIENIASZ?

• Częstotliwość bazowa zegara (BCLK): częstotliwość 

bazowa zegara do obsługi płyt głównych.

• Mnożnik rdzeni procesora: służy do 

„zwielokrotniania” częstotliwości BCLK do 

częstotliwości bazowej procesora. 

• Mnożnik Turbo.

Wymagane jest połączenie 
odpowiedniego rozwiązania do 
chłodzenia², procesora i chipsetu.

Istnieje kilka podstawowych „pokręteł” 
służących do regulowania systemu:

JAK PODKRĘCAĆ¹

JAK TEGO DOKONAĆ?

Modyfikując mnożnik rdzeni za pomocą narzędzia Intel® XTU, 
umożliwiasz pracę komputera z prędkością wyjściową ze 
wszystkimi stanami poboru mocy przeznaczonymi do 
normalnych obciążeń, pozwalając jednocześnie na 
zwiększenie maksymalnej częstotliwości używanej w razie 
potrzeby w trybie Turbo.

Podkręcaj¹, monitoruj i obciążaj system, 
korzystając z prostego narzędzia Intel® 
Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) do 
podnoszenia wydajności systemu Windows.

BCLK: 100 MHz
Mnożnik Turbo: 

24
Częstotliwość 

Turbo: 4,2 GHz

BCLK: 100 MHz
Mnożnik Turbo: 

50
Częstotliwość 

Turbo: 5,0 GHz

Płyta główna z 
chipsetem 

Intel® „Z/X”

Odblokowany 
procesor 

Intel® Core™

Odpowiednie 
rozwiązanie do 

chłodzenia²
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ODBLOKOWANY PROCESOR INTEL® CORE™

Odblokowany procesor Intel® Core™ i3
4 rdzenie/4 wątki na potrzeby pracy wielozadaniowej
Podstawowy procesor do podkręcania i prostych gier

Odblokowany procesor Intel® Core™ i5
6 rdzeni/6 wątków na potrzeby pracy wielozadaniowej
Znakomity wybór do rzeczywistości wirtualnej i gier

Intel® Core™ i9 Extreme Edition
Do 18 rdzeni/36 wątków na potrzeby pracy wielozadaniowej
Doskonała platforma tworzenia zawartości i najbardziej 
realistyczna rzeczywistość wirtualna 
Ekstremalna wydajność i megazadaniowość

Odblokowany procesor Intel® Core™ i7
Do 6 rdzeni/12 wątków na potrzeby pracy wielozadaniowej
Zachwycająca jakość rzeczywistości wirtualnej, gier i 
tworzenia zawartości
Płynna praca wielozadaniowa i przesyłanie strumieniowe PŁYTA GŁÓWNA

ROZWIĄZANIE DO CHŁODZENIA²

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PODKRĘCANIEM¹

Płyta główna z chipsetem Intel® „Z/X”

Zwiększone możliwości układu 
chłodzenia mają krytyczne znaczenie w 
podkręcaniu: wysokiej klasy radiatory 
powietrzne, układy chłodzenia cieczą 
typu all-in-one; własne rozwiązania 
układów chłodzenia cieczą
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RYZYKO I OCHRONA

Standardowa gwarancja firmy Intel nie obejmuje podkręcania¹.
W ramach planu „Performance Tuning Protection Plan” firma 
Intel umożliwia wymianę jednego spełniającego warunki 
procesora w dodatku do standardowej 3-letniej gwarancji

Obejmuje awarie procesorów spowodowane działaniem niezgodnym ze 
specyfikacjami firmy Intel® — gwarancja bezproblemowej obsługi. 
Plany można zakupić w przypadku wszystkich odblokowanych procesorów 
pudełkowanych
Więcej informacji: http://click.intel.com/tuningplan

Zmiana częstotliwości pamięci lub zegara komputera i/lub napięcia może:

• Zmniejszyć stabilność systemu oraz żywotność systemu, pamięci i procesora

• Spowodować uszkodzenie procesora i innych składników systemu 

• Spowodować zmniejszenie wydajności systemu

• Spowodować inne uszkodzenia

• Wywierać wpływ na integralność danych systemu

ZROZUMIENIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PODKRĘCANIEM¹

PLAN OCHRONY „PERFORMANCE TUNING PROTECTION PLAN”



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. 

² Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań innych firm spełniających wymagania związane z podkręcaniem.

INTEL® EXTREME TUNING UTILITY
Narzędzie XTU, czyli Intel® Extreme Tuning 
Utility, jest dostępne bezpośrednio w firmie 
Intel:
http://www.intel.com/content/www/us/en/
motherboards/desktop-
motherboards/desktop-boards-software-
extreme-tuning-utility.html

Producenci ODM tworzący płyty główne umożliwiające 
podkręcanie mogą udostępniać ustawienia za 
pośrednictwem systemu BIOS.

WYBÓR PŁYTY GŁÓWNEJ DO PODKRĘCANIA¹
FUNKCJA POTENCJALNA KONFIGURACJA Z/X POTENCJALNA KONFIGURACJA B/H
Intel® — obsługa podkręcania Tak Nie

Auto-Tuning podkręcania Tak Nie

Zasilanie Wielofazowe / cyfrowe Analogowe / jednofazowe

Obsługa wielu układów graficznych SLI* / Crossfire* Nie

Obsługa I/O Dodatkowe porty / kontrolery innych producentów Podstawowy chipset

Funkcja chłodzenia Ulepszone chłodzenie chipsetu / 
dodatkowe złącza wentylatorów

Podstawowe chłodzenie chipsetu / 
min. liczba złączy wentylatorów

Konfiguracja PCIe Maks. wykorzystanie torów PCIe / 
elastyczne gniazda fizyczne

Podstawowe wykorzystanie PCIe / 
min. liczba gniazd fizycznych

Firma Intel zaleca entuzjastom wybór płyt głównych z chipsetami Z lub X, które są przeznaczone do obsługi funkcji dostrajania procesorów z kodami SKU K i X/E

PODKRĘCANIE¹ Z WYKORZYSTANIEM MNOŻNIKA RDZENI W NARZĘDZIU INTEL® XTU
Modyfikując mnożnik rdzeni, umożliwiasz pracę komputera z prędkością wyjściową ze wszystkimi 
stanami poboru mocy przeznaczonymi do normalnych obciążeń, pozwalając jednocześnie na 
zwiększenie maksymalnej częstotliwości używanej w razie potrzeby w trybie Turbo.

BCLK: 100 MHz
Mnożnik Turbo: 

24
Częstotliwość Turbo: 

4,2 GHz

BCLK: 100 MHz
Mnożnik Turbo: 

50
Częstotliwość Turbo: 

5,0 GHz


