
Incrível força de desktop para 
usuárIos de games e crIadores  
de conteúdo

um novo nível de 
desempenho e portabIlIdade

Desbloqueado, sem restrições e pronto 
para tudo¹
Acompanhe o ritmo de 20% mais desempenho,2,3,4 com até 40 vias 
PCIe* 3.0, suporte para memória DDR4 de canal quadrangular e a 
nova Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0.⁵ Além disso, o Intel® 
Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) lhe permite ajustar e definir suas 
especificações exatas, para usar o overclock¹ e alcançar a melhor 
experiência possível.

10 núcleos, possibilidades ilimitadas
Com o primeiro processador Intel para desktop (DT) de 10 núcleos 
— o processador Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition — o único 
limite é a sua imaginação. Mergulhe na ação e concentre-se no jogo, 
com melhoria acima de 30% na pontuação física do 3DMark* Fire 
Strike.3,4,6

Torne-se criativo em realidade virtual
Com um processador Intel® Core™ i7 69xx/68xx em seu PC, a criação 
de conteúdo nunca foi tão veloz. Edição de vídeo 4K até 25% mais 
ágil e transcodificação de vídeo até 20% mais veloz3,4,7,8 significam 
mais criação e menos espera. Agora, você pode se preparar para 
o futuro, com manobras de flexibilidade e desempenho para 
acompanhar seus sonhos mais selvagens de realidade virtual (VR).

Para jogadores e criadores em movimento
Os notebooks acionados pelo mais recente processador Intel® 
Core™ i7 proporcionam desempenho e poder extremos — esteja 
você onde estiver. Jogue e crie em qualquer lugar, com muito mais 
autonomia de bateria e um design compacto para facilitar  
o percurso.



o poder de um pc, 
com um tamanho  
um pouco menor

melhores juntos

Desempenho máximo em um Mini PC
Seja invencível e economize espaço com um Kit Intel® NUC 
NUC6i7KYK. Equipada com o mais recente processador Intel® Core™ 
i7, a Intel® NUC proporciona a mesma experiência que você espera 
de um PC completo.

Gráficos 3D até 30x mais eficientes⁹
Os incríveis gráficos Intel® Iris™ Pro e o esplendor 4K são totalmente 
seus, ao jogar ou criar. Além disso, com um chassi reprojetado, 
você se sentirá tranquilo ao saber que seu dispositivo não ficará 
superaquecido no calor da batalha.

Conectar e conquistar
Emparelhe seu novo processador Intel® com uma Unidade de estado 
sólido Intel® exageradamente rápida e você estará preparado para 
brilhar. Essa dupla dinâmica funciona melhor em conjunto.

De olho no futuro
Prepare-se para o futuro, com um PC equipado com o processador 
Intel® Core™, pareado com uma Unidade de estado sólido Intel®. 
Compare modelos, planeje com antecedência e acredite em suas 
escolhas de PC ontem, hoje e amanhã.

O software e as cargas de trabalho utilizados nos testes de desempenho foram otimizados para desempenho apenas em microprocessadores Intel. Testes de desempenho, como o SYSmark e o MobileMark, são medidos usando sistemas de computador, componentes, 
software, operações e funções específicos. Qualquer modificação nesses fatores pode provocar variação nos resultados. Consulte outras informações e outros testes de desempenho para ajudá-lo a avaliar melhor as suas compras, incluindo o desempenho desse produto 
quando combinado com outros produtos. Para informações mais completas sobre desempenho e resultados do parâmetro de comparação, visite http://www.intel.com/performance

1 Aviso: a alteração do clock do PC, da frequência de memória e/ou da tensão pode (i) reduzir a estabilidade e vida útil do sistema, da memória e do processador; (ii) provocar a falha do processador e de outros componentes do sistema; (iii) reduzir o desempenho do sistema; 
(iv) gerar aquecimento extra ou outros danos e (v) afetar a integridade dos dados do sistema. A Intel não assume nenhuma responsabilidade pela adequação da memória, inclusive quando usada com frequências de clock e/ou tensões alteradas, para qualquer finalidade 
específica. Consulte o fabricante da memória para obter informações sobre garantia e outros detalhes.

2 Configuração: Blender 2.76b: a carga de trabalho consiste em um renderizador de modelo de personagem de um esquilo voador com ~6,9MB.
3 A Intel não controla nem faz auditoria do design ou da implementação de dados de referência de terceiros, nem dos sites da web citados neste documento. A Intel recomenda que todos os seus clientes visitem as páginas da Web mencionadas ou outras onde são 

apresentados dados de referência de desempenho semelhantes e confirmem se os dados indicados são precisos e indicam o desempenho real dos sistemas disponíveis para compra.
4 Os resultados foram estimados com base em uma análise interna da Intel e são fornecidos para fins informativos apenas. Qualquer diferença no design ou na configuração do hardware ou do software do sistema pode afetar o desempenho real.
5 Requer um sistema equipado com a Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0. A Tecnologia Intel® Turbo Boost  Max 3.0 e a Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 estão disponíveis apenas em determinados processadores Intel®. Consulte o fabricante do seu PC. O desempenho varia 

dependendo das configurações de hardware, software e sistema. Para obter mais informações, visite o site http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-max-technology.html.
6 Configuração: 3DMark* 1.2.0 é um parâmetro de comparação da Futuremark*, que mede o desempenho gráfico de jogos com DX* 9 / OpenGL* ES 2.0, OpenGL ES 3.0/3.1, DX 10 e DX 11. Há cinco testes principais: “Ice Storm” para DX 9 / OpenGL ES 2.0, “Sling Shot” para 

OpenGL ES 3.0/3.1, “Cloud Gate” para DX 10, “Sky Diver” para DX11 e “Fire Strike” para gráficos DX 11. Métricas informadas: Pontuação Gráfica (GPU), Pontuação Física (CPU), Pontuação Combinada (GPU e CPU) e uma Pontuação Geral do 3DMark.
7 Configuração: HandBrake 0.10.2.7286: o arquivo de vídeo da carga de trabalho é um arquivo .mov de ~6,27GB, 3840 x 1714, 73,4 Mbps, 24fps, H.264, transcodificado para um arquivo de vídeo .mp4 de ~1480MB, 1920x858, ~17,1 Mbps, 24fps, H.264.
8 Configuração: Adobe Premiere Pro CC 2015.1: o projeto contém sete clipes que totalizam 2 minutos e 21 segundos de sequência H.264 MP4, de 4K, a uma taxa de bits de aproximadamente 80 Mbps. Os tamanhos dos arquivos de entrada totalizam 1,90GB. O fluxo de vídeo é 

de 3840 x 2160 (4K) no formato H.264 com taxa de quadros de 29,97 FPS. O fluxo de áudio é de 1536 Kbps, 48,0KHz, estéreo de 16 bits em formato WAV. O teste de desempenho mede o tempo de exportação do clipe completo para o formato MP4 H.264 4K. A saída é um 
arquivo de vídeo de 4k com alta qualidade.

9 Medido com o Cloud Gate da 3DMark* 1.2.0 para subteste de gráficos DX10 - um parâmetro de comparação gráfico em 3D, que mede desempenho de games em 3D. Saiba mais em www.futuremark.com. Mais informações em:  
http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/nuc/nuc6i7kyk-gaming-usage-guide.html.
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