MEGATAREFAS AO EXTREMO
Edite vídeos em 4K, aplique acabamento 3D e componha trilhas sonoras
simultaneamente, sem comprometer o desempenho do sistema

2,4X
Edição de vídeos 4K até

mais rápida¹ - Adobe*
Premiere* Pro CC em
comparação ao
processador
Intel® Core™ i7-7700K

2,3X

Transcodificação de vídeo até
mais rápida² no Handbrake
em comparação ao
processador Intel® Core™
i7-7700K

3X

Desempenho até
melhor³ no Blender* em
comparação ao processador
Intel® Core™ i7-7700K

¹ Carga de trabalho Adobe Premiere Pro CC: a pasta do projeto contém 7 videoclipes 4K H.264 em MP4 gravados com aproximadamente 80 Mbps, totalizando 1,90 GB. 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.
² HandBrake 0.10.2.7286: o arquivo de vídeo da carga de trabalho é um arquivo .mov de ~6,27 GB, 3840 x 1714, 73,4 Mbps, 24 fps, H.264 transcodificado para um arquivo .mp4 de ~1480 MB, 1920x858, ~17,1 Mbps, 24 fps, H.264.
³ O Blender 2.78 b é um famoso acabamento 3D de código-fonte aberto. Essa carga de trabalho do parâmetro de comparação consiste em uma aplicação de um modelo de caracteres ~3 MB de carros BMW.
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 em qualquer um desses fatores pode provocar variação nos resultados. Consulte outras informações e outros testes de desempenho para ajudá-lo a
avaliar melhor suas compras, incluindo o desempenho desse produto quando combinado com outros produtos. Para obter informações mais completas sobre o desempenho e os resultados do parâmetro de comparação, acesse
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/benchmarks/benchmark.html. *Outros nomes e marcas podem ser reivindicados como propriedade de outros. Copyright © 2017 Intel Corporation. Todos os direitos reservados.

MULTI-CORE = MEGATAREFAS
A família de processadores Intel® Core™ série X com
8, 12 ou, até mesmo, 18 núcleos oferece um
desempenho surpreendente quando diversas
cargas de trabalho em tempo real se acumulam

PCI EXPRESS*
Plataforma de até 68 vias PCIe* e suporte para diversas
placas gráficas separadas, tecnologia Thunderbolt™ e
armazenamento de alta velocidade como as unidades
de estado sólido (SSD) Intel® 3D NAND

MEMÓRIA DE CANAL
QUÁDRUPLO
A memória de canal quádruplo oferece uma
melhor capacidade de resposta e diminui o
tempo de inicialização ao trabalhar com arquivos
grandes e aplicativos de criação de conteúdo

DIVERSAS PLACAS
GRÁFICAS
Extrema flexibilidade de configuração com
suporte para diversas placas gráficas
separadas

Configurações: processador Intel® Core™ i9-7900X (de 3,3 a 4,5 GHz, 10C/20T, 13,75 MB, 140 W de TDP), processador Intel Core i9-7920X (de 2,9 a 4,4 GHz, 12C/24T, 16,5 MB, 140 W de TDP), processador Intel Core i9-7960X (de 2,8 a 4,4 GHz, 16C/32T, 22 MB, 165W de TDP) e
processador Intel Core i9-7980XE (de 2,6 a 4,4 GHz, 18C/36T, 24,75 MB, 165W de TDP) medidos em placa-mãe: ASUS PRIME* X299-DELUXE BIOS 702; memória: 4x8 GB DDR4-2666; armazenamento: SSD Intel 600p 512 GB; sistema operacional: Windows® 10 (RS2); gráficos: Nvidia*
GTX 1080Ti (driver 384,94); driver da tecnologia Intel® Turbo Boost, versão 1.0.0.1031; política de gerenciamento de energia do sistema: alto desempenho. Processador Intel® Core™ i7-7700K (4,2 a 2,5 GHz, 4C/8T, 91 W de TDP) medido em placa-mãe: ASUS Prime X270-A; memória:
4x8 GB DDR4-2400; armazenamento: SSD Intel 750 PCIe - 400 GB; sistema operacional: Windows 10 (RS2); gráficos: Nvidia GTX 1080Ti (driver 22.21.13. 8233), BIOS: BIOS 0906; política de gerenciamento de energia do sistema: alto desempenho. Copyright © 2017 Intel Corporation.
Todos os direitos reservados. *Outros nomes e marcas podem ser propriedade de outras empresas.

MEGATAREFAS EXTREMAS PARA JOGOS
Jogue muito. Compartilhar. Transmita. Codifique. Obtenha alta resolução sem defasagem.
Execute megatarefas com perfeição.

> 125

quadros por
segundo¹ no
Ghost Recon:
Wildlands*

2X

Codificação até
mais rápida, mantendo a
condição de jogo a 60 FPS a
4K em transmissão e gravação
Overwatch* e 1080 Twitch*
localmente

¹ Com base em FPS médio medido no Ghost Recon: Wildlands - 1080p, alta configuração no processador Intel® Core™ i9-7980XE com Nvidia* GTX 1080 Ti.
² Conforme medido por carga de trabalho de "Megatarefas extremas" do processador Intel® Core™ i9-7980XE com Nvidia* GTX1080Ti em comparação ao processador Intel® Core™ i7-6950X com Nvidia* GTX 1080Ti.
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 em qualquer um desses fatores pode provocar variação nos resultados. Consulte outras informações e outros testes de desempenho para ajudá-lo a avaliar melhor suas compras, incluindo o desempenho
desse produto quando combinado com outros produtos. Para informações mais completas sobre os resultados de desempenho e de parâmetro de comparação, acesse https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/benchmarks/benchmark.html. *Outros nomes e marcas
podem ser propriedade de outras empresas.

MULTI-CORE = MEGATAREFAS
A família de processadores Intel® Core™ série X com
8, 12 ou, até mesmo, 18 núcleos oferece um
desempenho surpreendente quando diversas
cargas de trabalho em tempo real se acumulam

PCI EXPRESS*
Plataforma de até 68 vias PCIe* e suporte para
diversas placas gráficas separadas, tecnologia
Thunderbolt™ e armazenamento de alta velocidade
como a tecnologia Intel® Optane™

MEMÓRIA DE CANAL
QUÁDRUPLO
A memória de canal quádruplo oferece uma
melhor capacidade de resposta e diminui o tempo
de inicialização ao trabalhar com arquivos grandes
e aplicativos de criação de conteúdo

OVERCLOCKING
Faça overclock de cada núcleo
individualmente e utilize controles de
proporção do AVX para obter mais
estabilidade e controle de tensão da
VccU para cenários extremos³.

Carga de trabalho para megatarefas extremas: o Overwatch (1.11.1.2 – 37270) é reproduzido com o uso de configurações de qualidade ultragráfica a uma resolução de 3840x2140 com o Vsync ligado. O OBS Studio 19.0.2 de 64 bits é utilizado para transmitir
experiência de jogos no Twitch* a 1920x1080 60 fps e também para gravação de vídeo local. Um projeto no Adobe Premiere Pro CC (11.1.2 22) utilizando um vídeo-fonte de experiência de jogos (3840x2160, 60 fps, 50 Mbps, H.264, .mp4, 6 min. 29 segundos) é
editado para se tornar um vídeo de dois minutos com efeitos de transição. O Adobe Media Encoder (11.1.2.35) é utilizado para exportar o vídeo por meio do perfil “YouTube 2160p 4K”. A métrica corresponde ao tempo necessário para realizar a codificação do
vídeo enquanto se joga Overwatch, gravando e transmitindo no Twitch*. Configurações: processador Intel® Core™ i9-7900X (de 3,3 a 4,5 GHz, 10C/20T, 13,75 MB, 140 W de TDP), processador Intel Core i9-7920X (de 2,9 a 4,4 GHz, 12C/24T, 16,5 MB, 140 W de
TDP), processador Intel Core i9-7960X (de 2,8 a 4,4 GHz, 16C/32T, 22 MB, 165W de TDP) e processador Intel Core i9-7980XE (de 2,6 a 4,4 GHz, 18C/36T, 24,75 MB, 165W de TDP) medidos em placa-mãe: ASUS PRIME X299-DELUXE Bios 702; memória: 4x8 GB
DDR4-2666; armazenamento: SSD Intel 600p 512 GB; sistema operacional: Windows® 10 (RS2); gráficos: Nvidia GTX 1080Ti (driver 384,94); driver da Intel® Turbo Boost, versão 1.0.0.1031; política de gerenciamento de energia do sistema: alto desempenho.
Processador Intel® Core™ i7-7700K (4,2 a 2,5 GHz, 4C/8T, 91 W de TDP) medido em placa-mãe: ASUS Prime X270-A; memória: 4x8 GB DDR4-2400; armazenamento: SSD Intel 750 PCIe - 400 GB; sistema operacional: Windows 10 (RS2); gráficos: Nvidia GTX 1080Ti
(driver 22.21.13. 8233), BIOS: BIOS 0906; política de gerenciamento de energia do sistema: alto desempenho.
³ Aviso: a alteração do clock ou da frequência de memória, e/ou da tensão do computador pode (i) reduzir a estabilidade e a 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) produzir calor extra ou causar 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.
Copyright © 2017 Intel Corporation. Todos os direitos reservados. *Outros nomes e marcas podem ser propriedade de outras empresas.

AUMENTO DO DESEMPENHO PARA POTENCIALIZAR A CONDIÇÃO
DE JOGO EXTREMA
Núcleos
Edite vídeos em 4K, aplique
acabamento 3D e componha
trilhas sonoras simultaneamente

Jogue muito. Compartilhe. Transmita.
Codifique. Obtenha alta resolução
sem defasagem. Execute megatarefas
com perfeição

Canais de memória
A memória de canal quádruplo oferece uma melhor capacidade de
resposta e diminui o tempo de inicialização

E/S
Plataforma de até 68 vias PCIe* e suporte para diversas placas gráficas separadas,
tecnologia Thunderbolt™ e armazenamento de alta velocidade como as unidades de
estado sólido Intel® 3D NAND e a tecnologia Intel® Optane™

Overclocking⁵
Faça overclock de cada núcleo individualmente e utilize controles de proporção
do AVX para obter mais estabilidade e controle de tensão da VccU para cenários
extremos

2,4X

Edição de vídeos 4K até
mais rápida¹ - Adobe*
Premiere* Pro CC em
comparação ao
processador
Intel® Core™ i7-7700K

3X

Desempenho até
melhor² no Blender em
comparação ao
processador
Intel® Core™ i7-7700K

> 125

2X

Codificação até

quadros por
segundo³ em
Ghost Recon:
Wildlands*

mais rápida⁴, mantendo a
condição de jogo a 60
FPS a 4K em transmissão
e gravação Overwatch* e
1080 Twitch* localmente

¹ Carga de trabalho Adobe Premiere Pro CC: a pasta do projeto contém 7 videoclipes 4K H.264 em MP4 gravados com aproximadamente 80 Mbps, totalizando 1,90 GB. 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. ² O Blender 2.78 b é um acabamento 3D de código-fonte aberto
popular. Essa carga de trabalho do parâmetro de comparação consiste em uma aplicação de um modelo de caracteres ~3 MB de carros BMW. ³ Com base em FTP médio medido no Ghost Recon: Wildlands - 1080p; alta configuração no processador Intel® Core™ i9-7980XE com Nvidia* GTX
1080Ti. ⁴ Conforme medido por carga de trabalho de "Megatarefas extremas" do processador Intel® Core™ i9-7980XE com Nvidia* GTX1080Ti em comparação ao processador Intel® Core™ i7-6950X com Nvidia* GTX 1080Ti. Testes de desempenho, como o SYSmark e o MobileMark, são
medidos usando sistemas de computador, componentes, software, operações e funções específicos. Qualquer modificação em qualquer um desses fatores pode provocar variação nos resultados. Consulte outras informações e outros testes de desempenho para ajudá-lo a avaliar melhor
suas compras, incluindo o desempenho desse produto quando combinado com outros produtos. Para informações mais completas sobre os resultados de desempenho e de parâmetro de comparação, acesse https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/benchmarks/benchmark.html. ⁵
Aviso: a alteração do clock ou da frequência de memória, e/ou da tensão do computador pode (i) reduzir a estabilidade e a 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) produzir calor extra ou causar 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. Copyright © 2017 Intel Corporation. Todos os direitos reservados. *Outros nomes e marcas podem ser propriedade de outras empresas.

Uma frequência mais
alta do processador
pode melhorar o
desempenho

Processador
Intel® Core™
i5-7640X

Processador
Intel® Core™
i7-7740X

Processador
Intel® Core™
i7-7800X

Processador
Intel® Core™
i7-7820X

Processador
Intel® Core™
i9-7900X

Processador
Intel® Core™
i9-7920X

Processador
Intel® Core™
i9-7940X

Processador
Intel® Core™
i9-7960X

Processador
Intel® Core™
i9-7980XE

4,0 GHz

4,3 GHz

3,5 GHz

3,6 GHz

3,3 GHz

2,9 GHz

3,1 GHz

2,8 GHz

2,6 GHz

4,2 GHz

4,5 GHz

4,0 GHz

4,3 GHz

4,3 GHz

4,3 GHz

4,3 GHz

4,2 GHz

4,2 GHz

10 núcleos
20 threads

12 núcleos
24 threads

14 núcleos
28 threads

16 núcleos
32 threads

18 núcleos
36 threads

13,75MB

16,5 MB

19,25 MB

Overclocking habilitado⁵

Overclocking
Mais núcleos permitem
que mais tarefas sejam
realizadas ao mesmo
tempo.

4 núcleos
4 threads

Cache inteligente Intel®
(L3 compartilhado)

6MB

Canais de memória
Vias da plataforma PCI
Express*
TDP maior para obter
mais desempenho de
computação

4 núcleos
8 threads
8MB

6 núcleos
12 threads

8 núcleos
16 threads

8,25MB

11MB

2 canais (DDR4 2666)
40
112 W

Tecnologia Intel®
Turbo Boost Max 3.0
Tecnologias
compatíveis

22 MB

24,75 MB

4 canais (DDR 2666)
52

68 (vias máximas para o potencial máximo de E/S)
140W

165 W

Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0⁶
(identifica dois núcleos de processador mais rápidos e direciona as cargas de trabalho mais críticas)
Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0; tecnologia Hyper-Threading Intel®; cache inteligente Intel®; tecnologia de virtualização Intel®

AUMENTO DO DESEMPENHO PARA LIBERAR A CRIATIVIDADE E POTENCIALIZAR A CONDIÇÃO DE JOGO EXTREMA
⁵ Aviso: a alteração do clock ou da frequência de memória, e/ou da tensão do computador pode (i) reduzir a estabilidade e a 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) produzir calor extra ou causar 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.
⁶ A tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 está disponível em processadores Intel® Core™ série X selecionados.
*Outros nomes e marcas podem ser propriedade de outras empresas.
Copyright © 2017 Intel Corporation. Todos os direitos reservados.

