Prepare seus clientes sofisticados, que desejam o suprassumo da família de processadores
da série Intel® Core™ X.
Para começar, incentive imediatamente a megatarefa extrema baseada na família de processadores da série
Intel® Core™ X. Quando ela chegar ao mercado, os usuários de games, criadores de conteúdo e overclockers
não aceitarão nada inferior.

O MAIS ALTO DESEMPENHO

Maximize o desempenho com a
tecnologia Intel® Turbo Boost Max
3.0, memória Intel® Optane™ e as
SSDs Intel® Optane™

PLATAFORMA DEFINITIVA

Ofereça escalabilidade a partir
de 4 a 12 núcleos, até 44 vias de
memória PCIe* 3.0, tecnologia
Thunderbolt™ 3 e muito mais

MEGATAREFA EXTREMA

Disponibilize capacidades para
reproduzir, transmitir e gravar
simultaneamente games de alta
resolução, além de renderizar vídeo de
realidade virtual

ESCALABILIDADE ASCENDENTE

Comece devagar (quatro núcleos) pelos
clientes que procuram um bom preço, e
promova facilmente um upgrade junto
a esses clientes, mais adiante; isso
contribui para a flexibilidade de preço
através dos mercados

EXPERIÊNCIA INIGUALÁVEL

Viabilize um desempenho mais
alto de games de thread único,
sem a mínima espera ao renderizar
vídeo de alta resolução por meio
do processador para desktop
do consumidor, de mais alto
desempenho disponível

MARGENS MAIS ALTAS

Aproveite as margens mais altas,
resultantes do preço médio superior
de vendas

Tire proveito dos recursos, treinamento e links para promoções, existentes na página da família de processadores da série
Intel Core X, do Intel® Technology Provider >
Inicie o marketing para seus clientes, por meio dos recursos disponíveis no Estúdio de marketing para parceiro Intel® >
Copyright © 2017 Intel Corporation. Todos os direitos reservados. Intel, o logotipo da Intel, Intel Core, Intel Optane e Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias, nos EUA e/ou em outros países.
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MEGATAREFAS

MAIS DIVERSÃO E
CRIAÇÃO, MENOS ESPERA.

