
Prepare-se para experiência incríveis em jogos, Realidade Virtual (RV) e 
entretenimento, onde a sua computação te levar com a 8ª geração da família de 
processadores Intel® Core™. Esta nova geração de processadores estende todos 
os recursos que os usuários adoram em nossas plataformas de desktop com 
inovações avançadas que oferecem novas e excitantes funcionalidades para você 
mergulhar em experiências incríveis em uma variedade de fatores de forma.

Desempenho da plataforma excepcional
A 8ª geração de processadores Intel Core redefine o desempenho do PC desktop 
normal com até seis núcleos para obter mais potência de processamento, são dois 
núcleos a mais do que a geração anterior de processadores da família Intel Core, da 
tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 para aumentar a frequência turbo máxima para 
até 4,7 GHz, e até 12 MB de memória cache.¹ A tecnologia  Hyper-Threading Intel®¹ 
oferece suporte multitarefa a até 12 vias na última geração de processadores Intel 
Core. Para os entusiastas, a 8ª geração de processadores Intel® Core™ i7-8700K 
desbloqueada oferece a você a oportunidade de ajustar o desempenho da 
plataforma até o seu potencial máximo e desfrutar de jogos e experiências de RV 
excelentes.
A nova 8ª geração da família de processadores Intel Core oferece:
• Um portfólio de dispositivos padrão e desbloqueados impressionante para uma 

grande variedade de usos e níveis de desempenho.
• Nova aceleração do sistema quando emparelhado com a memória Intel® Optane™ 

para uma velocidade de resposta incrível do sistema.¹
• Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 para dar a você aquela dose extra de 

desempenho sempre que você precisar.
• A tecnologia Hyper-Threading Intel®  permite que cada núcleo do processador 

trabalhe em duas tarefas ao mesmo tempo, melhorando multitarefa, agilizando o 
fluxo de trabalho e realizando mais em menos tempo.

• Compatível com a tecnologia de memória DDR4 RAM, que permite que os 
sistemas tenham até 64 GB de memória e velocidades de transferência de 
memória de até 2666 MT/s.

• A capacidade de definir um coeficiente de overclock por núcleo com 
processadores desbloqueados,¹ quando emparelhado com SKUs de chipset 
selecionadas, para fornecer a você mais controle e mais granularidade para o 
overclocking² da sua plataforma.
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Viva o incrível
As plataformas de desktop com base na 8ª geração de 
processadores Intel Core carregadas com recursos novos e 
aprimorados para proporcionar experiências fantásticas, que 
sistemas com cinco anos de uso não conseguem lidar.

Realidade virtual incrível
As experiências excelentes de RV (realidade virtual) 
envolvem toda a plataforma, não somente um componente. 
A combinação ideal de processador, placa de vídeo, 
conectividade de E/S, visor e áudio é necessária. Um 
processador de alto desempenho é essencial para atingir 
uma plataforma equilibrada para tornar a experiência de RV 
(realidade virtual) incrível. Conecte seu head-mounted display 
(HMD) premium em um PC com processador Intel Core i7 ou 
i5 e prepare-se para ser surpreendido. 

Excelente tecnologia para jogos
Experiências de jogos sensacionais que vão além da sua 
jogabilidade pessoal tranquila para toda a sua comunidade 
de jogos. A 8ª geração da família de processadores Intel® 
Core™ torna fácil compartilhar essas experiências por 
transmissão ao vivo ou gravação, edição e publicação dos 
seus destaques épicos. Para o seu melhor desempenho, 
obtenha um ótimo PC para jogos, com a 8ª geração do 
processador Intel® Core™ i7, que permite viver, e compartilhar, 
a melhor experiência em jogos.

Entretenimento em ultra-alta definição
Para reproduzir filmes premium por streaming nas 
deslumbrantes imagens em 4K UHD, obtenha uma plataforma 
avançada compatível com as mais recentes tecnologias de 
mídia, que oferecem o melhor entretenimento atualmente. 
Computadores desktop com a 8ª geração de processadores 
Intel® Core™ integram tecnologias de mídia avançadas que 
trazem conteúdos premium de alta qualidade para o seu 
desktop, incluindo:
• Codificação/decodificação de Codificação de vídeo de alta 

eficiência (HEVC) de 10 bits, decodificação de 10 bits VP9:
– Oferecendo entretenimento por streaming suave de 4K 

UHD para o seu PC dos principais provedores on-line.
– Fornecendo experiências de visualização imersivas, de 

tamanho real, com vídeo em 4K e visão em 360 graus.
– Permitindo a incrível criação de vídeo em 4K e o 

compartilhamento com facilidade.
• High Dynamic Range (HDR) e Rec.2020 (Ampla gama 

de cores) para luminâncias de vida real para fornecer 
experiências de visualização de imagem e vídeo avançadas.

• A tecnologia Intel® Quick Sync Video acelera a maioria dos 
recursos de vídeo, permitindo que os usuários criem e 
compartilhem em tempo real e executem várias tarefas sem 
interrupção.

Melhor proteção incorporada ao silício¹ 
A 8ª geração de processadores Intel® Core™ integram as 
tecnologias de nível de hardware que reforçam a proteção do 
seu software de segurança habilitado¹. A segurança baseada 
em hardware ajuda você nas atividades on-line e off-line com 
tranquilidade, habilitada por recursos que incluem:
• O Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)¹ ajuda os 

aplicativos a proteger seus sistemas e seus dados.
• Intel® BIOS Guard e Intel® Boot Guard para ajudar a proteger 

o seu sistema durante a inicialização.

Portfólio dimensionável de processadores
A 8ª geração da família de processadores Intel® Core™ é um 
grande investimento para suas experiências de desktop, seja 
para jogos, entretenimento ou computação de propósito 
geral, onde quer que sua vida o leve. Desde o impressionante 
desempenho da 8ª geração de processadores Intel® Core™ 
i7-8700K com seis núcleos, até os recursos práticos da 8ª 
geração do processador Intel® Core™ i3-8100, nossa geração 
mais recente de processadores para desktop se ajusta a uma 
ampla variedade de necessidades e orçamentos. Se você é um 
profissional que tem fome por desempenho, um entusiasta 
extraordinário ou um comprador de primeira viagem, existe 
um processador da 8ª geração de processadores Intel® 
Core™ que oferecerá as experiências que você procura. Se 
o fator de forma é a sua prioridade, 8ª geração da família 
de processadores Intel® Core™ oferece uma variedade de 
processadores projetados para PCs desktop, desde torres 
para jogos de alto desempenho, All-in-ones com estilo e 
elegância, até os compactos minis para a sala de estar.

Prepare-se para ser surpreendido com a 8ª 
geração da família de processadores desktop 
Intel® Core™ 
A 8ª geração de processadores Intel® Core™ está elevando 
o nível da computação de desktop com inovações para 
proporcionar experiências recursos e fatores de forma 
emocionantes. Experimente todas as coisas incríveis que você 
e um PC com a nova 8ª geração do processador Intel® Core™ 
podem fazer.
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RESUMO DOS RECURSOS DA 8ª GERAÇÃO DE PROCESSADORES DESKTOP INTEL® CORE™ 

RECURSOS¹ BENEFÍCIOS

Tecnologia Intel® Turbo 
Boost 2.0¹

Aumenta dinamicamente a frequência do processador, conforme a necessidade, aproveitando o espaço térmico e de energia, ao 
operar abaixo dos limites especificados.

Tecnologia Hyper-
Threading Intel®¹

Oferece dois threads de processamento por núcleo físico. Aplicativos altamente segmentados podem concluir mais trabalhos 
em paralelo, finalizando tarefas mais rapidamente.

Cache inteligente Intel® Cache compartilhado é alocado de forma dinâmica no núcleo de cada processador, com base na carga de trabalho, reduzindo a 
latência e melhorando o desempenho.

Controladora de 
memória integrada

Oferece excepcional desempenho de leitura/gravação de memória através de algoritmos eficientes de busca prévia, latência 
mais baixa e largura de banda de memória mais alta.

Gráficos UHD Intel®¹ Assista a vídeos em 4K UHD com clareza, visualização e edição excepcionais, até mesmo nos menores detalhes das fotos e 
desfrute dos jogos mais modernos.
Intel® Quick Sync Video - Oferece excelente capacidade de videoconferência, conversão de vídeo rápida, compartilhamento on-
line e edição e criação de vídeo rápidas.

Overclocking de gráficos/
memória/núcleo do 
processador²

Quando processadores desbloqueados são emparelhados com SKUs de chipset selecionadas, núcleo de processador, placas de 
vídeo e memória, eles podem ser executados em frequências acima da frequência da especificação do processador, resultando 
em um maior desempenho.

Interface PCI Express* 3.0 Oferece até 5 GT/s para acesso rápido a dispositivos periféricos e redes com até 12 faixas e 6 portas.⁴ Portas PCI Express pode 
ser configuradas como x1, x2 e x4 conforme os designs das motherboards.

Compatível com a 
memória Intel® Optane™¹

Fornece melhorias de desempenho, bem como tempos de resposta para aplicativos rápidos para agilidade e aceleração do 
sistema quando emparelhado com um módulo de memória Intel® Optane™.

Estados C do processador 
e Intel® Power Optimizer

O Intel® Power Optimizer aumenta os períodos de estado de hibernação de silício em toda as unidades da plataforma, incluindo 
CPU, chipset e componentes do sistema de terceiros, para reduzir o consumo de energia. Os Estados C do processador (C8-C10) 
fornecem baixa energia ociosa.

Tecnologia de 
virtualização Intel®¹

Permite que uma só plataforma de hardware funcione como várias plataformas "virtuais". Proporciona mais gerenciabilidade, ao 
limitar o tempo de paralisação e manter a produtividade, isolando as atividades de computação em partições separadas.

Sombreamento de VMCS O sombreamento de VMCS permite que o Gerenciador de máquina virtual (VMM) executando em um convidado (virtualização 
aninhada) para acessar a uma área da memória de sombra de VMCS usando as instruções VMRead/VMWrite normais. 
Esta tecnologia reduz a sobrecarga para uma experiência de usuário mais natural e responsiva. Ela também permite aos 
usuários assumir o controle dos seus dados pessoais e profissionais e aplicativos, enquanto é protegida por uma segurança 
revolucionária.

Novas Instruções do 
padrão de criptografia 
avançado Intel®  
(Intel® AES-NI)¹

Mecanismo de AES rápido e seguro para diversos aplicativos de criptografia, incluindo a criptografia do disco inteiro, criptografia 
do armazenamento de arquivos, acesso condicional de conteúdo do disco rígido, segurança da Internet e VoIP. Os consumidores 
se beneficiam com o conteúdo protegido da Internet e do email, além de uma criptografia rápida e ágil do disco.

Intel® Transactional 
Synchronization 
Extensions  
(Intel® TSX)¹

Um conjunto de instruções com foco no dimensionamento de desempenho multithread de nível empresarial, tornando as 
operações paralelas mais eficientes através de um controle aprimorado dos bloqueios e threads de software. Isso oferece 
benefícios de desempenho para inteligência de negócios/big data de nível empresarial e aplicativos de visualização, que 
envolvem a colaboração de múltiplos usuários.

Intel® Advanced Vector 
Extensions 2 
(Intel® AVX2)³

O AVX2 é uma extensão do AVX1 com novas instruções otimizadas para oferecer desempenho aprimorado em aplicativos 
de ponto flutuante intenso. O AVX2 adiciona instruções inteiras de 256 bits e novas instruções para FMA (Fused Multiply 
Add). A FMA oferece melhor desempenho em mídia e cálculos de ponto flutuante, incluindo reconhecimento facial, imagens 
profissionais, computação de alto desempenho; vídeo e imagem para consumidor; compressão e criptografia.

Intel® Software Guard 
Extensions(Intel® SGX)¹

Um aprimoramento no processador projetado para ajudar a proteger a integridade e a confidencialidade do aplicativo de 
segredos comerciais e resistir a determinados ataques de software e hardware.

Intel® BIOS Guard¹ Um aumento dos recursos de proteção de flash de BIOS baseados em chipset existentes direcionadas para abordar a crescente 
ameaça de malware para armazenamento flash da BIOS. Ele ajuda a proteger o armazenamento flash da BIOS de modificações 
sem autorização do fabricante da plataforma, ajuda a defender a plataforma contra ataques de negação de serviço (DOS) de 
baixo nível e restaura a BIOS para um bom estado conhecido após um ataque.

Intel® Boot Guard¹ Proteção da inicialização baseada em hardware que ajuda a evitar a invasão de malware e de software não autorizada de blocos 
de inicialização críticos para o funcionamento do sistema, proporcionando assim um nível adicional de segurança da plataforma 
com base no hardware. Os tipos de inicialização configuráveis incluem:
Inicialização medida: mede o bloco de inicialização inicial no dispositivo de armazenamento da plataforma, como um Trusted 
Platform Module (TPM) ou Intel® Platform Trust Technology.
Inicialização verificada: verifica criptograficamente o bloco de inicialização inicial da plataforma usando a tecla de política de 
inicialização.

Intel® OS Guard¹ Um recurso de segurança baseado em hardware que protege o kernel do sistema operacional (SO). O OS Guard ajuda a impedir 
a utilização de dados maliciosos ou código de ataque localizado em áreas da memória, marcados como páginas de modo do 
usuário de invasões ou comprometendo o kernel do SO. O OS Guard não é específico para um aplicativo e protege o kernel de 
qualquer aplicativo.

Tecnologia de proteção 
da identidade Intel®¹

Proteja as credenciais de sua senha ocasional (OTP) e certificados de infraestrutura de chave pública (PKI) e adicione uma 
camada de segundo fator de autenticação criptografado para transações on-line.

Intel® Secure Key¹ Gerador de números aleatórios baseado em hardware para a segurança, que pode ser usado para gerar chaves de alta qualidade 
para protocolos criptográficos (criptografia e descriptografia). Fornece entropia de qualidade, que é extremamente procurada no 
mundo da criptografia para uma segurança adicional.
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COMPARAÇÕES DA 8ª GERAÇÃO DE PROCESSADORES 
DESKTOP INTEL® CORE™¹

Frequência máxima do processador (GHz) Até 4,7 Até 4,3 Até 4,0

Número de núcleos/threads do processador 6/12 6/6 4/4

Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0¹ Sim Sim Não

Tecnologia Hyper-Threading Intel®¹ Sim Não Não

Tamanho do cache inteligente Intel® (MB) 12 9 Até 8

Suporte ao tipo de memória DDR4-2666 DDR4-2666 DDR4-2400

Número de canais de memória¹ 2 2 2

Gráficos UHD Intel®¹ 630 630 630

Frequência dinâmica da placa gráfica (MHz) Até 1200 Até 1150 Até 1150

Intel® Quick Sync Video¹ Sim Sim Sim

Overclocking de gráficos/memória/núcleo do 
processador²

Sim 
(com SKUs selecionadas)

Sim 
(com SKUs selecionadas)

Sim 
(com SKUs selecionadas)

Compatível com a memória Intel® Optane™¹ Sim Sim Sim

Tecnologia de virtualização Intel®¹ Sim Sim Sim

Intel® AES-NI Sim Sim Sim

Intel® TSX¹ Sim Sim Sim

Intel® AVX2³ Sim Sim Sim

Intel® SGX¹ Sim Sim Sim

Intel® BIOS Guard¹ Sim Sim Sim

Intel® Boot Guard¹ Sim Sim Sim

Intel® OS Guard¹ Sim Sim Sim

Tecnologia de proteção da identidade Intel®¹ Sim Sim Sim

A 8ª geração de processadores desktop Intel® Core™ exige uma motherboard com chipset Intel® série 300.

1 Os recursos e benefícios das tecnologias Intel dependem da configuração do sistema e podem exigir hardware, software ou ativação de serviço. O desempenho varia de acordo com a 
configuração do sistema. Nenhum sistema de computador pode ser totalmente seguro. Consulte o fabricante ou revendedor de seu sistema ou saiba mais em www.intel.com. 

2 Alterar a frequência ou a tensão do clock pode danificar ou reduzir a vida útil do processador e de outros componentes do sistema, além de reduzir a estabilidade e o desempenho do sistema. 
As garantias do produto poderão não se aplicar, se o processador estiver operando além de suas especificações. Consulte os fabricantes do sistema e dos componentes para obter detalhes 
adicionais.

3 Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) é projetado para obter um maior rendimento para certas operações de ponto flutuante e inteiras. Devido às características variáveis de potência 
do processador, o uso das instruções do AVX pode fazer com que a) algumas partes operem a uma frequência abaixo da nominal e b) algumas partes com a Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 não 
alcancem quaisquer ou as frequências tubo máximas. O desempenho varia dependendo do hardware, software e da configuração do sistema, e você deve consultar o fabricante do seu sistema 
para obter mais informações. *Intel® Advanced Vector Extensions refere-se a Intel® AVX, Intel® AVX2 ou Intel® AVX-512. Para obter mais informações sobre a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0, 
visite www.intel.com/go/turbo.

4 O número real de portas disponíveis varia em função do número de processadores e da configuração do sistema. Consulte as especificações correspondentes ao número do processador 
pertinente ou o fornecedor do sistema, para obter mais informações.
Nem todos os recursos estão disponíveis em todos os processadores ou chipsets. Para obter mais informações sobre quais processadores suportam o recurso, consulte ark.intel.com.
© 2017 Intel Corporation. Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, o logotipo Intel Inside, Intel Core e Intel Optane são marcas comerciais da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos EUA e/ou em 
outros países.

*Outros nomes e marcas podem ser propriedade de outras empresas. 0817/TM/HBD/PDF CRecicle 336286-001PT

Para obter mais informações sobre a nova 8ª geração da família de processadores desktop Intel® Core™,  
visite www.intel.com/products/desktop/processors.
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