MELHOR DESEMPENHO 8ª GERAÇÃO DE
PROCESSADORES MÓVEIS INTEL® CORE™ SÉRIE H

29%¹

ATÉ

ATÉ

Avanço de até 29%¹ no
desempenho em relação à
7ª geração, com capacidade
para fazer overclock³ para
acelerar ainda mais
O primeiro processador móvel Intel® Core™ i9 com
até 6 núcleos e 12 threads

2,2x²

mais rapidez nas tarefas
diárias.

Apresentando a nova Intel® Core™ i9+, a plataforma
móvel Intel® premium com Intel® Optane™ memory
integrada, que libera toda a potência do seu
computador, permitindo que ele seja mais adaptável
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CRIE COMO UM PROFISSIONAL JOGUE COMO UM PROFISSIONAL
A mais portátil plataforma da Intel para criadores.

A 8ª geração de processadores Intel® Core™ i9-8950HK
proporciona uma experiência de jogos mais estável,
enquanto transmite e grava simultaneamente.⁴
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Conforme avaliado pelo SYSmark* 2014 SE, comparando a 8ª geração do processador Intel® Core™ i9-8950HK e a 8ª geração do Intel® Core™ i7-7820HK.
Conforme medido pelo SYSmark* 2014 SE, Subpontuação de agilidade de resposta, comparando a 8ª geração do processador Intel® Core™ i7+ 8750H (com módulo Intel® Optane™ memory de 32 GB) e a 8ª geração do processador Intel® Core™ i7-8750H (somente com disco rígido).
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.
Conforme medido por carga de trabalho de megatarefas no processador Intel® Core™ i9-8950HK em comparação com o Intel® Core™ i7-7820HK.

O software e as cargas de trabalho utilizados nos testes de desempenho foram otimizados para desempenho apenas em microprocessadores Intel®. Testes de desempenho, como SYSmark* e 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 os resultados de desempenho e de parâmetros de comparação, acesse http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/benchmarks/benchmark.html. Os resultados de desempenho se baseiam em testes realizados a partir de março de 2018 e podem não
incluir todas as atualizações de segurança disponíveis publicamente. Para obter detalhes, consulte a publicação da configuração. Não existe um produto totalmente seguro.

8ª GERAÇÃO DE PROCESSADORES INTEL® CORE™ SÉRIE H
DESEMPENHO MÓVEL
INCRÍVEL
Processador
Intel® Core™
i5-8300H

1.

2.

JOGOS E CRIAÇÃO SEM
COMPROMETIMENTOS
Processador
Intel® Core™
i7-8750H

JOGUE E CRIE COMO UM
PROFISSIONAL
Processador
Intel® Core™
i9-8950HK

PROCESSADOR INTEL® CORE™ i5

PROCESSADOR INTEL® CORE™ i7

PROCESSADOR INTEL® CORE™ i9

4 núcleos / 8 threads
Frequência básica de 2,3 GHz (Turbo de até 4 GHz)

6 núcleos / 12 threads
Frequência básica de 2,2GHz (Turbo de até 4,1GHz)

6 núcleos / 12 threads / desbloqueado
Frequência básica de 2,9 GHz (até 4,8 GHz com
Intel® Thermal Velocity Boost¹)

• Jogos de primeira linha e produtividade aprimorada

• Excelente edição de vídeos e fotos
• Jogue, transmita e grave simultaneamente
• Jogos com altas taxas de quadros em altas configurações

• Velocidades aceleradas para renderização e
transcodificação em trânsito
• O melhor processador Intel® Core™ para jogar, transmitir e
gravar ao mesmo tempo
• Desempenho totalmente desbloqueado² (SKU K) para a
melhor experiência em jogos e as mais altas taxas de
quadros em configurações extremas

Inclui o efeito do recurso Intel® Thermal Velocity Boost, que aumenta de forma oportuna e automática a frequência de clock em até 200 MHz se o processador estiver em uma temperatura de 50°C ou inferior e se houver energia turbo disponível. O ganho de frequência e a duração dependem
da carga de trabalho (melhor para cargas de trabalho explosivas), das capacidades do processador individual e da solução de resfriamento do processador. As frequências podem ser reduzidas ao longo do tempo e as cargas de trabalho mais longas podem ter início na frequência máxima, mas
cair conforme a temperatura do processador aumenta.
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.

O software e as cargas de trabalho utilizados nos testes de desempenho foram otimizados para desempenho apenas em microprocessadores Intel®. Testes de desempenho, como SYSmark* e 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 os resultados de desempenho e de parâmetros de comparação, acesse http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/benchmarks/benchmark.html. Os resultados de desempenho se baseiam em testes realizados a partir de março de 2018 e podem não
incluir todas as atualizações de segurança disponíveis publicamente. Para obter detalhes, consulte a publicação da configuração. Não existe um produto totalmente seguro.

JOGUECOMO UM PROFISSIONAL
COM A 8ª GERAÇÃO DE PROCESSADORES INTEL® CORE™ SÉRIE H

8ª geração do
processador
Intel® Core™
i9-8950HK

A 8ª geração de processadores móveis Intel® Core™ de
mais alto desempenho é otimizada para aproveitar o
máximo das placas de vídeo independentes mais recentes
e tornar a experiência de jogo mais estável.

32%

Desempenho até 32%
melhor em megatarefas em
comparação à 7ª geração de
processadores²

6 núcleos e 12 threads para realizar megatarefas sem
comprometimento e com experiência de jogos 32%² mais
rápida, enquanto grava e reproduz transmissões ao vivo em
HD simultaneamente em todo o mundo.

ATÉ

41%

FPS até 41% superior em jogos
como Total War: WARHAMMER II
em comparação à 7ª geração de
processadores¹

ATÉ

ATÉ

JOGOS E REALIDADE VIRTUAL
SEM COMPROMETIMENTOS

4,8 vezes

Tempo de
carregamento de
nível³ até 4,8X
mais rápido

Acelere uma grande unidade de dados e carregue níveis
de jogos até 4,8X³ mais rápido com os processadores
Intel® Core™ i9+.

Jogue sem fios por meio de uma conexão Gigabit Ethernet com o Intel® Wireless-AC 2x2 160 MHz e usufrua de RV móvel de alta qualidade e experiências do novo Windows* Mixed Reality Ultra.
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Conforme avaliado pela carga de trabalho no Total War: Warhammer II, comparando a 8ª geração do processador Intel® Core™ i9-8950HK e a 8ª geração do Intel® Core™ i7-7820HK.
Conforme medido pelo cenário de jogo de megatarefas no Battleground, da Playerunknown, comparando a 8ª geração do processador Intel® Core™ i9-8950HK versus a 8ª geração do Intel® Core™ i7-7820HK.
Conforme medido pela carga de trabalho no carregamento de níveis de jogos, comparando a 8ª geração dos processadores Intel® Core™ i9+ 8950HK (módulo Intel® Optane™ memory de 32 GB + SSD PCIe de 256 GB + disco rígido
de 1 TB) e a 8ª geração do Intel® Core™ i9-8950K (SSD PCIe de 256 GB + disco rígido de 1 TB).
O software e as cargas de trabalho utilizados nos testes de desempenho foram otimizados para desempenho apenas em microprocessadores Intel®. Testes de desempenho, como SYSmark* e 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 os resultados de desempenho e de
parâmetros de comparação, acesse http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/benchmarks/benchmark.html. Os resultados de desempenho se baseiam em testes realizados a partir de março de 2018 e podem não incluir todas as
atualizações de segurança disponíveis publicamente. Para obter detalhes, consulte a publicação da configuração. Não existe um produto totalmente seguro.

CRIECOMO UM PROFISSIONAL

COM A 8ª GERAÇÃO DE PROCESSADORES INTEL® CORE™ SÉRIE H

O PRÓXIMO NÍVEL DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO

59%

¹

mais rápida ao
editar vídeos 4K com
Adobe Premier Pro

ATÉ

ATÉ

A mais poderosa plataforma móvel para criadores da Intel permite edição de vídeo em 4K
acelerada além de criação, edição e compartilhamento mais rápidos.

²
27%

mais rápida ao
criar, editar e
compartilhar

THUNDERBOLT™ 3
A Thunderbolt 3 traz uma porta USB-C fina e reversível que proporciona a conexão mais veloz e versátil para qualquer encaixe, monitor ou dispositivo de dados. Use
o veloz armazenamento NVMe para acessar sua biblioteca de jogos e editar suas fotos e vídeos. Conecte duas telas 4K 60 Hz ou uma tela 5K para ainda mais emoção.

1.
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Conforme avaliado pela carga de trabalho de edição de vídeo no Adobe Premiere Pro, comparando a 8ª geração do processador Intel® Core™ i9-8950HK versus a 8ª geração do Intel® Core™ i8-7820HK.
Conforme medido por HDXPRT* 2014 em processador Intel® Core™ i9-8950HK versus Intel® Core™ i7-7820HK.

O software e as cargas de trabalho utilizados nos testes de desempenho foram otimizados para desempenho apenas em microprocessadores Intel®. Testes de desempenho, como SYSmark* e 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 os resultados de desempenho e de
parâmetros de comparação, acesse http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/benchmarks/benchmark.html. Os resultados de desempenho se baseiam em testes realizados a partir de março de 2018 e podem não incluir todas as
atualizações de segurança disponíveis publicamente. Para obter detalhes, consulte a publicação da configuração. Não existe um produto totalmente seguro.

