
NAJLEPSZA PLATFORMA DLA TWÓRCÓW 
Nowe procesory Intel® Core™ z serii X zapewniają moc i elastyczność, dzięki 
którym przekształcisz swoją wizję artystyczną w rzeczywistość. Procesory te 
zostały zaprojektowane z myślą o intensywnych obciążeniach wielowątkowych 
i są stworzone do obsługi najbardziej wymagających narzędzi i aplikacji.
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NOWE PROCESORY INTEL® CORE™ Z SERII X

94%
NAWET O

SZYBSZE 
RENDEROWANIE 
GRAFIKI 3D 
w porównaniu z 3-letnim 
komputerem¹

68%
NAWET O

SZYBSZE 
PROJEKTOWANIE GIER
w porównaniu z 3-letnim 
komputerem²

¹ Zgodnie z wynikami testu Unreal Engine porównującego procesor Intel® Core™ i9-9980XE Extreme Edition z procesorem Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition.
² Zgodnie z wynikami testu Blender porównującego procesor Intel® Core™ i9-9980XE Extreme Edition z procesorem Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition.
Wyniki są oparte na testach z 12 grudnia 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 http://www.intel.pl/benchmarks.

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


NAJNOWOCZEŚNIEJSZA 
TECHNOLOGIA

Więcej niż tylko procesory –
nowa rodzina procesorów 

Intel® Core™ z serii X 
otwiera świat nowych i 

pomocniczych technologii.

MOŻLIWOŚCI DLA 
EKSPERTÓW

Podkręcaj¹ bez obaw dzięki 
nowym funkcjom i usprawnieniom, 

takim jak termoprzewodzący 
materiał lutowniczy (STIM) 
i narzędzie Intel® Extreme 
Tuning Utility (Intel® XTU)

MOC I ELASTYCZNOŚĆ 
DLA TWÓRCÓW

Wydajność i wygoda pełnego 
studia w komputerze: jednoczesne 
rejestrowanie, szyfrowanie, edycja, 

renderowanie i transkodowanie 
ORAZ swoboda w zakresie 

budowania i rozbudowy 
komputera.

NOWE PROCESORY INTEL® CORE™ Z SERII X 
DO KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

Nowe procesory Intel® Core™ z serii X zapewniają moc 
i elastyczność, dzięki którym przekształcisz swoją wizję 
artystyczną w rzeczywistość.

 NOWOŚĆ Wyższe częstotliwości i większa pamięć cache 
zapewniają lepszą wydajność

 NOWOŚĆ Termoprzewodzący materiał lutowniczy (STIM)

 NOWOŚĆ 44 linii PCIe procesora we wszystkich modelach
 Nawet 18 rdzeni, 36 wątków, 24,75 MB pamięci cache 

i 68 linii PCIe platformy
 Technologia Intel® Turbo Boost Max 3.0
 Obsługa dysków Intel® Optane™ SSD
 Obsługa technologii Thunderbolt™ 3

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.



NAWET 18 RDZENI, 
36 WĄTKÓW

Do jednoczesnego wykonywania 
wymagających obliczeniowo, 

wielowątkowych operacji.

NAWET 68 LINII PCIe
PLATFORMY 

Swoboda w zakresie budowania 
i rozbudowy komputera o potrzebne 
narzędzia i urządzenia peryferyjne –

obsługa wielu kart graficznych, dysków 
SSD NVMe, urządzeń rejestrujących 

i kart sieciowych.

NAJLEPSZA PLATFORMA DLA TWÓRCÓW
PROCESORY INTEL® CORE™ Z SERII X

TECHNOLOGIA 
INTEL® TURBO BOOST MAX 3.0

Rozpoznaje dwa najszybsze rdzenie 
procesora i kieruje do nich 

najważniejsze zadania. Zapewnia 
ekstremalną wydajność w razie 

potrzeby.

Wydajność i wygoda pełnego studia w komputerze 
przyspieszy pracę twórczą od początku do końca.

Wyniki są oparte na testach z 12 grudnia 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 http://www.intel.pl/benchmarks.

94%
NAWET O

SZYBSZE 
RENDEROWANIE 
GRAFIKI 3D 
w porównaniu z 
3-letnim komputerem¹ 96%

NAWET O

SZYBSZA EDYCJA 
FILMÓW 
w porównaniu z 
3-letnim komputerem²

¹ Zgodnie z wynikami testu Unreal Engine porównującego procesor Intel® Core™ i9-9980XE Extreme Edition z procesorem Intel® 
Core™ i7-6950X Extreme Edition.

² Zgodnie z wynikami testu edycji filmu w programie Adobe Premiere Pro porównującego procesor Intel® Core™ i9-9980XE Extreme 
Edition z procesorem Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition.

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


Zarządzanie chłodzeniem jest bardzo ważne dla udanego 
podkręcania¹. STIM pomaga w maksymalizacji 
odprowadzania ciepła do systemu chłodzenia.

Technologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 rozpoznaje dwa 
najszybsze rdzenie procesora i kieruje do nich krytyczne 
obciążenia. 

Funkcja Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) znacznie 
upraszcza podkręcanie¹ pamięci.

Intel® XTU to darmowy zestaw precyzyjnych narzędzi, 
który pomaga doświadczonym entuzjastom 
podkręcania najlepiej wykorzystać odblokowane¹ 
procesory i do którego można dokupić plan ochrony.

UWOLNIJ 
WYDAJNOŚĆ

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.

NOWOŚĆ Nawet 18 odblokowanych rdzeniNOWOŚĆ Termoprzewodzący materiał lutowniczy (STIM) Intel® Extreme Memory Profiling

„Procesor”„Chłodzenie”


