
ODBLOKOWANE PROCESORY INTEL® CORE™
Porównaj różnice między procesorami

RODZINA PROCESORÓW INTEL® CORE™ Z SERII X
Uwalnianie kreatywności

PROCESOR INTEL® CORE™ i7-8700K ÓSMEJ GENERACJI
Płynna gra

Szkolenie z wymuszania wyższych częstotliwości 

(otrzymasz punkty szkoleniowe w programie ITP)

Materiały marketingowe

Szkolenie z tworzenia materiałów multimedialnych 

(otrzymasz punkty szkoleniowe w programie ITP)

Materiały marketingowe dla najbardziej 

wymagających graczy

ODBLOKOWANE 
PROCESORY INTEL® CORE™

Odblokowane procesory Intel® Core™ 
umożliwiają wymuszenie wyższych 

częstotliwości procesora i uzyskanie większej 
mocy i wydajności w grach i tworzeniu 

materiałów multimedialnych.

Cechy i zalety technologii firmy Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Więcej informacji można uzyskać na stronie intel.com bądź kontaktując się z producentem OEM lub sprzedawcą.

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.
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ODBLOKOWANE PROCESORY INTEL® CORE™ ÓSMEJ GENERACJI RODZINA PROCESORÓW INTEL® CORE™ Z SERII X

Obsługa pamięci Intel® Optane™ i dysków Intel® Optane™ SSD

Intel® Core™ i7-8700K / i5-8600K / i3-8350K Intel® Core™ i9-7980XE / i9-7960X / i9-7940X / i9-7920X / i9-7900X / i7-7820X / i7-7800X

Maks. 6 rdzeni i 12 wątków Maks. 18 rdzeni, 36 wątków

Maks. 40 linii PCIe Maks. 68 linii PCIe

Dwa odblokowane kanały pamięci Nawet cztery odblokowane kanały pamięci

Grafika Intel® UHD
Płynna obsługa 
gier w wysokiej 

jakości

Treści UHD/4K 
klasy premium

Rozwiązanie dla 
każdego gracza

Technologia 
Intel® Turbo 

Boost Max 3.0

Większa 
elastyczność i 

wydajność

Mniej czekania, 
więcej pracy

Zaprojektowane 
pod kątem 

wielozadaniowości

Cechy i zalety technologii firmy Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Więcej informacji można uzyskać na stronie intel.com bądź kontaktując się z producentem OEM lub sprzedawcą.

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.
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PROCESOR INTEL® CORE™ i7-8700K ÓSMEJ GENERACJI 
Nowy wymiar grania 

PŁYNNA OBSŁUGA GIER W WYSOKIEJ JAKOŚCI
• Intel® Core™ i7-8700K – NAJLEPSZY w historii procesor Intel dla graczy do komputerów stacjonarnych¹
• Większe możliwości podkręcania dzięki chipsetowi Intel® Z370
• Większa liczba klatek na sekundę w najpopularniejszych grach

ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO GRACZA
• Szeroki wybór wydajnych modeli dla graczy
• Odblokowane modele dostępne w każdej marce Intel® Core™
• Maks. 6 rdzeni i 12 wątków
• SZYBSZE² uruchamianie gier dzięki pamięci Intel® Optane™

CAŁY ŚWIAT PATRZY
• Większa liczba klatek na sekundę w przypadku wielozadaniowości
• Jednoczesne granie, transmitowanie i nagrywanie rozgrywki
• Większe możliwości regulowania wydajności procesora i pamięci 

1. Zgodnie z pomiarami w wybranych najpopularniejszych grach przy wykorzystaniu trybu testów porównawczych dla gier, w których zmierzono liczbę klatek na sekundę (FPS) w przypadku procesora Intel® Core™ i7-8700K. 
2. W porównaniu z samym dyskiem twardym

Cechy i zalety technologii firmy Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Więcej informacji można uzyskać na stronie intel.com bądź kontaktując się z producentem OEM 
lub sprzedawcą.
Całkowite zabezpieczenie systemu komputerowego jest niemożliwe. 
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 informacji można znaleźć na stronie www.intel.pl/benchmarks

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.
Intel, logo Intel, Intel Optane i Intel Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. *Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. 
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We/wy
Nawet 68 linii PCIe* i obsługa wielu 

zewnętrznych kart graficznych, 
technologia Thunderbolt™ oraz 

szybka pamięć masowa, taka jak dyski 
Intel® SSD 3D NAND oraz technologia 

Intel® Optane™.

RODZINA PROCESORÓW INTEL® CORE™ Z SERII X
Uwolnij kreatywność dzięki bezkompromisowej wydajności 

PODKRĘCANIE¹
Każdy rdzeń możesz podkręcać 
osobno. Wykorzystaj AVX Ratio 

Controls podnoszące stabilność oraz 
VccU Voltage Control do obsługi 

ekstremalnych scenariuszy.

RDZENIE
Jednocześnie edytuj filmy 4K, 

renderuj efekty 3D i komponuj ścieżki 
audio.

Ostra zabawa. Udostępnianie. 
Transmisja strumieniowa. Kodowanie. 
Wysoka rozdzielczość bez opóźnień. 

Płynna megazadaniowość.

KANAŁY PAMIĘCI
Dostęp do czterokanałowej pamięci 

pozwala osiągnąć krótszy czas reakcji 
i uruchamiania.

Cechy i zalety technologii firmy Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Więcej informacji można uzyskać na 
stronie intel.com bądź kontaktując się z producentem OEM lub sprzedawcą.

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.
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