่
้
เมก้ าทาสกิงให้ เต็ มที
ตั ดต่ อวิดี โอ 4K เรนเดอร์ เอฟเฟ็กต์ 3 มิติและแต่ งซาวด์ แทร็ กไปพร้ อมกั นโดยไม่
ส่ งผลกระทบต่ อประสิทธิภาพการทางานของระบบ

ตั ดต่ อวิดี โอ 4K
ได้ เร็ วขึ้น¹ สู งสุ ด

2.4
เท่ า

Adobe* Premiere* Pro CC
เทียบกั บโปรเซสเซอร์
Intel® Core™ i7-7700K

แปลงวิดี โอด้ วย
Handbrake* ได้
เร็ วขึ้น² สู งสุ ดถึง

2.3
เท่ า

เทียบกั บโปรเซสเซอร์
Intel® Core™ i7-7700K

ประสิทธิภาพที่
ดีกว่ า³ สู งสุ ดถึง

3
เท่ า

¹ เวิร์ คโหลด Adobe Premiere Pro CC: โฟลเดอร์ โครงการมีคลิปวิดี โอ 4K H.264 MP4 รวม 7 ไฟล์ ซึ่งบั นทึกไว้ ประมาณ 80Mbps โดยมีขนาดทั้ งหมด 1.90GB วิดี โอสตรีมมีความละเอียด 3840x2160 (4K) ในรู ปแบบ H.264 ด้ วยเฟรมเรต 29.97 fps สตรีมเสียงมีอั ตราบิทเรท
1536 Kbps, 48.0 KHz, 16 บิตสเตอริ โอในรู ปแบบ WAV การทดสอบประสิทธิภาพนี้เป็นการจั บเวลาในการส่ งออกคลิปทั้ งหมดไปเป็นรู ปแบบ 4K H.264 MP4 ผลลั พธ์ เป็นไฟล์ วิดี โอคุ ณภาพสู ง 4K
² HandBrake 0.10.2.7286 เวิร์ คโหลดไฟล์ วิดี โอคือ ~6.27 GB, 3840 x 1714, 73.4 Mbps, 24fps, H.264, .mov ที่ถู กแปลงรหั สเป็นไฟล์ วิดี โอ ~1480 MB, 1920x858, ~17.1 Mbps, 24fps, H.264, .mp4
³ Blender 2.78b เป็นโปรแกรมเรนเดอร์ 3 มิติแบบโอเพนซอร์ สที่นิยมใช้ กั น การวั ดประสิทธิภาพของเวิร์ คโหลดนี้ประกอบด้ วยการเรนเดอร์ แบบจาลองรถยนต์ BMW ขนาด ~3MB
ซอฟต์ แวร์ และเวิร์ คโหลดที่ ใช้ ในการทดสอบประสิทธิภาพจะได้ รั บการปรั บให้ ได้ ประสิทธิภาพสู งสุ ดเฉพาะสาหรั บไมโครโปรเซสเซอร์ ของ Intel เท่ านั้ น การทดสอบประสิทธิภาพ เช่ น SYSmark และ MobileMark ให้ คะแนนโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบ ซอฟต์ แวร์
การใช้ งาน และฟังก์ ชันที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงปัจจั ยอั นใดอั นหนึ่งอาจส่ งผลให้ เกิดผลลั พธ์ แตกต่ างกั น คุ ณควรศึกษาข้ อมู ลอื่นๆ ร่ วมกั บการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่ วยให้ คุ ณประเมินผลประกอบการตั ดสินใจซื้อได้ อย่ างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของ
ผลิตภั ณฑ์ ดั งกล่ าวเมื่อทางานร่ วมกั บผลิตภั ณฑ์ อื่น สาหรั บข้ อมู ลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บประสิทธิภาพและผลการวั ดประสิทธิภาพ โปรดดู https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/benchmarks/benchmark.html * ชื่อและยี่ห้ ออื่นเป็นสิทธิของเจ้ าของชื่อนั้ นๆ
ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษั ท Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์

ใน Blender * เทียบกั บ
โปรเซสเซอร์
Intel® Core™ i7-7700K

มั ลติคอร์ = เมก้ าทาสกิ้ง
ตระกู ลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรีส์ พร้ อมด้ วย
8, 12 คอร์ หรือแม้ กระทั่ ง 18 คอร์ ให้ ประสิทธิภาพที่น่ าทึ่ง
เมื่อมีเวิร์ คโหลดแบบเรียลไทม์ ทางานซ้ อนกั นหลายงาน

PCI Express*
PCIe* เลนสู งสุ ดถึง 68 แพลตฟอร์ มและรองรั บการ์ ดกราฟิก
แบบแยกหลายตั ว เทคโนโลยี Thunderbolt™ และอุ ปกรณ์
จั ดเก็ บข้ อมู ลความเร็ วสู งอย่ างไดร์ ฟ Intel® Solid-State แบบ
3D NAND

หน่ วยความจาแบบ
QUAD-CHANNEL

หน่ วยความจาแบบ Quad-Channel ให้ การตอบสนองที่
ดีขึ้น และลดเวลาในการเริ่มทางานเมื่อคุ ณทางานกั บไฟล์
ขนาดใหญ่ และแอพพลิเคชั่ นสาหรั บการสร้ างเนื้อหา

การ์ ดกราฟิกหลายตั ว

ความยืดหยุ่ นสู งสุ ดในการปรั บตั้ งค่ า พร้ อมรองรั บ
การ์ ดกราฟิกแบบแยกหลายตั ว

การปรั บตั้ งค่ า: โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7900X (3.3GHz สู งสุ ดถึง 4.5GHz, 10C/20T, 13.75MB, 140W TDP), โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7920X (2.9GHz สู งสุ ดถึง 4.4GHz, 12C/24T, 16.5MB, 140W TDP), โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7960X (2.8GHz สู งสุ ดถึง 4.4GHz,
16C/32T, 22MB, 165W TDP) และโปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7980XE (2.6GHz สู งสุ ดถึง 4.4GHz, 18C/36T, 24.75MB, 165W TDP) วั ดบน – เมนบอร์ ด: ASUS PRIME* X299-DELUXE Bios 702, หน่ วยความจา: 4x8GB DDR4-2666, อุ ปกรณ์ จั ดเก็ บข้ อมู ล: ไดร์ ฟ Intel Solid-State
600p 512GB, ระบบปฏิบั ติการ: Windows® 10 (RS2), กราฟิก: Nvidia* GTX 1080Ti (ไดรเวอร์ 384.94), เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max ไดรเวอร์ เวอร์ ชั น 1.0.0.1031, นโยบายการบริหารพลั งงานระบบ: ประสิทธิภาพสู ง โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700K (4.2GHz สู งสุ ดถึง
2.5GHz, 4C/8T, 91W TDP) วั ดบน – เมนบอร์ ดบอร์ ด: ASUS Prime X270-A, หน่ วยความจา: 4x8GB DDR4-2400, อุ ปกรณ์ จั ดเก็ บข้ อมู ล: Intel 750 PCIe SSD -400GB, ระบบปฏิบั ติการ: Windows® 10 (RS2), กราฟิก: Nvidia GTX 1080Ti (ไดรเวอร์ 22.21.13. 8233), BIOS: BIOS
0906, นโยบายการบริหารพลั งงานระบบ: ประสิทธิภาพสู ง ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษั ท Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์ * ชื่อและยี่ห้ ออื่นเป็นสิทธิของเจ้ าของชื่อนั้ นๆ

่
้
เมก้ าทาสกิงให้ เต็ มที
สาหรั บการเล่ นเกม
เล่ นให้ เต็ มที่ แบ่ งปัน สตรีม เข้ ารหั ส ให้ ภาพความละเอียดสู งที่ ไม่ มีความล่ าช้ า
รั บมืองานหนั ก ได้ อย่ างราบรื่น

>125

เฟรมต่ อ
วินาที¹ ใน
Ghost Recon:
Wildlands*

การ
เข้ ารหั ส²
เร็ วขึ้น
สู งสุ ดถึง

2
เท่ า

ขณะที่คงความสามารถในการเล่ นเกมที่
60 FPS ที่ 4K บน Overwatch* และ
Twitch* 1080 บนสตรีมและการบั นทึก
ลงในเครื่อง

¹ ตามค่ าเฉลี่ยที่ตรวจวั ด FPS บน Ghost Recon: Wildlands -1080p, การตั้ งค่ าระดั บสู งบนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7980XE ที่ ใช้ Nvidia* GTX 1080Ti
² ตามที่วั ดโดยเวิร์ คโหลด “เมก้ าทาสกิ้งแบบสุ ดขีด” บนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7980XE ที่ ใช้ Nvidia* GTX1080Ti เทียบกั บ Intel® Core™ i7-6950X ที่ ใช้ Nvidia* GTX 1080Ti
ซอฟต์ แวร์ และเวิร์ คโหลดที่ ใช้ ในการทดสอบประสิทธิภาพจะได้ รั บการปรั บให้ ได้ ประสิทธิภาพสู งสุ ดเฉพาะสาหรั บไมโครโปรเซสเซอร์ ของ Intel เท่ านั้ น การทดสอบประสิทธิภาพ เช่ น SYSmark และ MobileMark ให้ คะแนนโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบ ซอฟต์ แวร์
การใช้ งาน และฟังก์ ชันที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงปัจจั ยอั นใดอั นหนึ่งอาจส่ งผลให้ เกิดผลลั พธ์ แตกต่ างกั น คุ ณควรศึกษาข้ อมู ลอื่นๆ ร่ วมกั บการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่ วยให้ คุ ณประเมินผลประกอบการตั ดสินใจซื้อได้ อย่ างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภั ณฑ์
ดั งกล่ าวเมื่อทางานร่ วมกั บผลิตภั ณฑ์ อื่น สาหรั บข้ อมู ลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บประสิทธิภาพและผลการทดสอบประสิทธิภาพ โปรดดู https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/benchmarks/benchmark.html. * ชื่อและยี่ห้ ออื่นเป็นสิทธิของเจ้ าของชื่อนั้ นๆ

มั ลติคอร์ = เมก้ าทาสกิ้ง
ตระกู ลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรีส์ พร้ อมด้ วย 8, 12
คอร์ หรือแม้ กระทั่ ง 18 คอร์ ให้ ประสิทธิภาพที่น่ าทึ่งเมื่อมี
เวิร์ คโหลดแบบเรียลไทม์ ทางานซ้ อนกั นหลายงาน

PCI Express*
PCIe* เลนสู งสุ ดถึง 68 แพลตฟอร์ ม และรองรั บการ์ ดกราฟิก
แบบแยกหลายตั ว เทคโนโลยี Thunderbolt™ และอุ ปกรณ์
จั ดเก็ บข้ อมู ลความเร็ วสู งอย่ างเทคโนโลยี Intel® Optane™

หน่ วยความจาแบบ
QUAD-CHANNEL
หน่ วยความจาแบบ Quad-Channel ให้ การตอบสนองที่
ดีขึ้น และลดเวลาในการเริ่มทางานเมื่อคุ ณทางานกั บไฟล์
ขนาดใหญ่ และแอพพลิเคชั่ นสาหรั บการสร้ างเนื้อหา

การโอเวอร์ คล็ อก
โอเวอร์ คล็ อกแต่ ละคอร์ อย่ างอิสระ ใช้ การ
ควบคุ มอั ตราส่ วน AVX เพื่อเสถียรภาพที่ดีขึ้น
และควบคุ มแรงดั นไฟ VccU ในกรณีที่ต้ องการ
ใช้ งานอย่ างเต็ มประสิทธิภาพ³

เวิร์ คโหลดเมก้ าทาสกิ้งแบบสุ ดขีด: เล่ น Overwatch (1.11.1.2 – 37270) ที่การตั้ งค่ าคุ ณภาพกราฟิกระดั บ ‘Ultra’ ที่ความละเอียด 3840x2140 โดยเปิด Vsync ใช้ OBS Studio 19.0.2 เวอร์ ชั น 64 บิตเพื่อสตรีมการเล่ นเกมไปยั ง Twitch* ที่ความละเอียด 1920x1080 60 fps พร้ อมบั นทึกวิดี โอ
ลงในเครื่อง โครงการ Adobe Premiere Pro CC (11.1.2 22) ที่ ใช้ ซอร์ สวิดี โอของการเล่ นเกม (3840x2160, 60 fps, 50 Mbps, H.264, .mp4, 6 นาที 29 วินาที) ถู กตั ดต่ อเป็นวิดี โอความยาว 2 นาที พร้ อมเอฟเฟ็กต์ การเปลี่ยนผ่ าน ใช้ Adobe Media Encoder (11.1.2.35) เพื่อส่ งออกวิดี โอ โดย
ใช้ โปรไฟล์ “YouTube 2160p 4K” ดั ชนีคือเวลาที่ ใช้ ในการเข้ ารหั สวิดี โอในขณะที่เล่ น Overwatch และบั นทึก+สตรีมไปยั ง Twitch* การปรั บตั้ งค่ า: โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7900X (3.3GHz สู งสุ ดถึง 4.5GHz, 10C/20T, 13.75MB, 140W TDP), โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7920X
(2.9GHz สู งสุ ดถึง 4.4GHz, 12C/24T, 16.5MB, 140W TDP), โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7960X (2.8GHz สู งสุ ดถึง 4.4GHz, 16C/32T, 22MB, 165W TDP) และโปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7980XE (2.6GHz สู งสุ ดถึง 4.4GHz, 18C/36T, 24.75MB, 165W TDP) วั ดบน – เมนบอร์ ด: ASUS
PRIME X299-DELUXE Bios 702, หน่ วยความจา: 4x8GB DDR4-2666, อุ ปกรณ์ จั ดเก็ บข้ อมู ล: ไดร์ ฟ Intel Solid-State 600p 512GB, ระบบปฏิบั ติการ: Windows® 10 (RS2), กราฟิก: Nvidia GTX 1080Ti (ไดรเวอร์ 384.94), Intel® Turbo Boost Max ไดรเวอร์ เวอร์ ชั น 1.0.0.1031, นโยบาย
การบริหารพลั งงานระบบ: ประสิทธิภาพสู ง โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700K (4.2GHz สู งสุ ดถึง 2.5GHz, 4C/8T, 91W TDP) วั ดบน – เมนบอร์ ด: ASUS Prime X270-A, หน่ วยความจา: 4x8GB DDR4-2400, อุ ปกรณ์ จั ดเก็ บข้ อมู ล: Intel 750 PCIe SSD -400GB, ระบบปฏิบั ติการ:
Windows® 10 (RS2), กราฟิก: Nvidia GTX 1080Ti (ไดรเวอร์ 22.21.13. 8233), BIOS: BIOS 0906, นโยบายการบริหารพลั งงานระบบ: ประสิทธิภาพสู ง
³ คาเตือน: การปรั บเปลี่ยนสั ญญาณนาฬิกาของพีซีหรือหน่ วยความจาและ/หรือแรงดั นไฟฟ้าอาจ (1) ลดเสถียรภาพในการทางานและอายุ การทางานของเครื่อง หน่ วยความจา และโปรเซสเซอร์ (2) ทาให้ โปรเซสเซอร์ และส่ วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องทางานผิดพลาด (3) ทาให้ ประสิทธิภาพของ
เครื่องลดลง (4) ทาให้ เกิดความร้ อนเพิ่มเติมหรือความเสียหายอื่นๆ และ (5) ส่ งผลต่ อความครบถ้ วนสมบู รณ์ ของข้ อมู ลในระบบ Intel ไม่ ต้ องรั บผิดชอบใดๆ เกี่ยวกั บหน่ วยความจาซึ่งรวมไปถึงการใช้ งานด้ วยความถี่สั ญญาณนาฬิกาและ/หรือแรงดั นไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ รั บการติดตั้ ง
เพื่อวั ตถุ ประสงค์ ใดๆ ก็ ตาม ตรวจสอบกั บผู้ ผลิตหน่ วยความจาสาหรั บรายละเอียดการรั บประกั นและรายละเอียดอื่นๆ
ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษั ท Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์ * ชื่อและยี่ห้ ออื่นเป็นสิทธิของเจ้ าของชื่อนั้ นๆ

ปรั บขยายประสิทธิภาพเพื่อการเมก้ าทาสก์ กิ้งแบบสุ ดขีด
คอร์
ตั ดต่ อวิดี โอ 4K เรนเดอร์ เอฟเฟ็กต์ 3
มิติและแต่ งซาวด์ แทร็ กไปพร้ อมกั น

เล่ นให้ เต็ มที่ แบ่ งปัน สตรีม เข้ ารหั ส ให้
ภาพความละเอียดสู งที่ ไม่ มีความล่ าช้ า
รั บมืองานหนั ก ได้ อย่ างราบรื่น

ช่ องหน่ วยความจา

หน่ วยความจาแบบ Quad Channel ให้ การตอบสนองที่ดีขึ้นและลดเวลา
ในการเริ่มทางาน

I/O

PCIe* เลนสู งสุ ดถึง 68 แพลตฟอร์ มและรองรั บการ์ ดกราฟิกแบบแยกหลายตั ว เทคโนโลยี
Thunderbolt™ และอุ ปกรณ์ จั ดเก็ บข้ อมู ลความเร็ วสู งอย่ างไดร์ ฟ Intel® Solid-State แบบ
3D NAND และเทคโนโลยี Intel® Optane™

การโอเวอร์ คล็ อก⁵

โอเวอร์ คล็ อกแต่ ละคอร์ อย่ างอิสระ ใช้ การควบคุ มอั ตราส่ วน AVX เพื่อเสถียรภาพที่ดีขึ้น
และควบคุ มแรงดั นไฟ VccU ในกรณีที่ต้ องการใช้ งานอย่ างเต็ มประสิทธิภาพ

ตั ดต่ อวิดี โอ 4K
ได้ เร็ วขึ้น¹ สู งสุ ดถึง

2.4
เท่ า

Adobe* Premiere* Pro
CC เทียบกั บโปรเซสเซอร์
Intel® Core™ i7-7700K

ประสิทธิภาพที่ดีกว่ า²
สู งสุ ดถึง

3
เท่ า

ใน Blender เทียบกั บ
โปรเซสเซอร์
Intel® Core™ i7-7700K

การเข้ ารหั ส⁴
เร็ วขึ้นสู งสุ ดถึง

>125

เฟรมต่ อวินาที³
ใน Ghost Recon:
Wildlands*

2
เท่ า

ขณะที่คงความสามารถในการเล่ น
เกมที่ 60 FPS ที่ 4K บน
Overwatch* และ Twitch* 1080
บนสตรีมและการบั นทึกลงในเครื่อง

¹ เวิร์ คโหลด Adobe Premiere Pro CC: โฟลเดอร์ โครงการมีคลิปวิดี โอ 4K H.264 MP4 รวม 7 ไฟล์ ซึ่งบั นทึกไว้ ประมาณ 80Mbps โดยมีขนาดทั้ งหมด 1.90GB วิดี โอสตรีมมีความละเอียด 3840x2160 (4K) ในรู ปแบบ H.264 ด้ วยเฟรมเรต 29.97 fps สตรีมเสียงมีอั ตราบิทเรท 1536 Kbps, 48.0 KHz,
16 บิตสเตอริ โอในรู ปแบบ WAV การทดสอบประสิทธิภาพนี้เป็นการจั บเวลาในการส่ งออกคลิปทั้ งหมดไปเป็นรู ปแบบ 4K H.264 MP4 ผลลั พธ์ เป็นไฟล์ วิดี โอคุ ณภาพสู ง 4K ² Blender 2.78b เป็นโปรแกรมเรนเดอร์ 3 มิติแบบโอเพนซอร์ สที่นิยมใช้ กั น การวั ดประสิทธิภาพของเวิร์ คโหลดนี้ประกอบด้ วย
การเรนเดอร์ แบบจาลองรถยนต์ BMW ขนาด ~3MB ³ ตามค่ าเฉลี่ยที่วั ด FPS บน Ghost Recon: Wildlands -1080p, การตั้ งค่ าระดั บสู งบนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7980X ที่ ใช้ Nvidia* GTX 1080 Ti ⁴ ตามที่วั ดโดยเวิร์ คโหลด “เมก้ าทาสกิ้งแบบสุ ดขีด” บนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7980XE
ที่ ใช้ Nvidia* GTX1080Ti เทียบกั บ Intel® Core™ i7-6950X ที่ ใช้ Nvidia* GTX 1080Ti การทดสอบประสิทธิภาพ เช่ น SYSmark และ MobileMark ให้ คะแนนโดยใช้ ร ะบบคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบ ซอฟต์ แวร์ การใช้ งาน และฟังก์ ชันที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงปัจจั ยอั นใดอั นหนึ่งอาจส่ งผลให้
เกิดผลลั พธ์ แตกต่ างกั น คุ ณควรศึกษาข้ อมู ลอื่นๆ ร่ วมกั บการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่ วยให้ คุ ณประเมินผลประกอบการตั ดสินใจซื้อได้ อย่ างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภั ณฑ์ ดั งกล่ าวเมื่อทางานร่ วมกั บผลิตภั ณฑ์ อื่น สาหรั บข้ อมู ลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บประสิทธิภาพและผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ โปรดดู https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/benchmarks/benchmark.html. ⁵ คาเตือน: การปรั บเปลี่ยนสั ญญาณนาฬิกาของพีซีหรือหน่ วยความจาและ/หรือแรงดั นไฟฟ้าอาจ (1) ลดเสถียรภาพในการทางานและอายุ การทางานของเครื่อง หน่ วยความจา และ
โปรเซสเซอร์ (2) ทาให้ โปรเซสเซอร์ และส่ วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องทางานผิดพลาด (3) ทาให้ ประสิทธิภาพของเครื่องลดลง (4) ทาให้ เกิดความร้ อนเพิ่มเติมหรือความเสียหายอื่นๆ และ (5) ส่ งผลต่ อความครบถ้ วนสมบู รณ์ ของข้ อมู ลในระบบ Intel ไม่ ต้ องรั บผิดชอบใดๆ เกี่ยวกั บหน่ วยความจาซึ่งรวมไป
ถึงการใช้ งานด้ วยความถี่สั ญญาณนาฬิกาและ/หรือแรงดั นไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ รั บการติดตั้ งเพื่อวั ตถุ ประสงค์ ใดๆ ก็ ตาม ตรวจสอบกั บผู้ ผลิตหน่ วยความจาสาหรั บรายละเอียดการรั บประกั นและรายละเอียดอื่นๆ ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษั ท Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์ * ชื่อและยี่ห้ ออื่นเป็น
สิทธิของเจ้ าของชื่อนั้ นๆ

ความถี่โปรเซสเซอร์ ที่
สู งกว่ าสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพได้

โปรเซสเซอร์
Intel® Core™
i5-7640X

โปรเซสเซอร์
Intel® Core™
i7-7740X

โปรเซสเซอร์
Intel® Core™
i7-7800X

โปรเซสเซอร์
Intel® Core™
i7-7820X

โปรเซสเซอร์
Intel® Core™
i9-7900X

โปรเซสเซอร์
Intel® Core™
i9-7920X

โปรเซสเซอร์
Intel® Core™
i9-7940X

โปรเซสเซอร์
Intel® Core™
i9-7960X

โปรเซสเซอร์
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

การใช้ งานการโอเวอร์ คล็ อก⁵

การโอเวอร์ คล็ อก

จานวนคอร์ ที่เพิ่มขึ้นช่ วย
ให้ สามารถทางานพร้ อม
กั นได้ มากกว่ า
Intel® Smart Cache
(ใช้ L3 ร่ วมกั น)
ช่ องหน่ วยความจา

4 คอร์
4 เธรด

4 คอร์
8 เธรด

6 คอร์
12 เธรด

8 คอร์
16 เธรด

10 คอร์
20 เธรด

12 คอร์
24 เธรด

14 คอร์
28 เธรด

16 คอร์
32 เธรด

18 คอร์
36 เธรด

6MB

8MB

8.25MB

11MB

13.75MB

16.5MB

19.25MB

22MB

24.75MB

4 แชนเนล (DDR 2666)

2 แชนเนล (DDR4 2666)

แพลตฟอร์ ม PCI Express*
Lanes
TDP ที่สู งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพ
การประมวลผลที่มากกว่ า
เทคโนโลยี Intel®
Turbo Boost Max 3.0
เทคโนโลยีที่รองรั บ

40
112W

68 (เลนสู งสุ ดสาหรั บศั กยภาพสู งสุ ดของ I/O)

52
140W

165W

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0⁶ (ระบุ 2 คอร์ โปรเซสเซอร์ ที่เร็ วที่สุ ดและส่ งเวิร์ คโหลดที่สาคั ญที่สุ ด)
เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost 2.0; Intel® Hyper-Threading Technology; Intel® Smart Cache; Intel® Virtualization Technology

ขยายประสิทธิภาพเพื่อปลดปล่ อยความคิดสร้ างสรรค์
และเพื่อการเล่ นเกมอย่ างเต็ มที่
⁵ คาเตือน: การปรั บเปลี่ยนสั ญญาณนาฬิกาของพีซีหรือหน่ วยความจาและ/หรือแรงดั นไฟฟ้าอาจ (1) ลดเสถียรภาพในการทางานและอายุ การทางานของเครื่อง หน่ วยความจา และโปรเซสเซอร์ (2) ทาให้ โปรเซสเซอร์ และส่ วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องทางานผิดพลาด (3) ทาให้ ประสิทธิภาพของ
เครื่องลดลง (4) ทาให้ เกิดความร้ อนเพิ่มเติมหรือความเสียหายอื่นๆ และ (5) ส่ งผลต่ อความครบถ้ วนสมบู รณ์ ของข้ อมู ลในระบบ Intel ไม่ ต้ องรั บผิดชอบใดๆ เกี่ยวกั บหน่ วยความจาซึ่งรวมไปถึงการใช้ งานด้ วยความถี่สั ญญาณนาฬิกาและ/หรือแรงดั นไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ รั บการติดตั้ งเพื่อ
วั ตถุ ประสงค์ ใดๆ ก็ ตาม ตรวจสอบกั บผู้ ผลิตหน่ วยความจาสาหรั บรายละเอียดการรั บประกั นและรายละเอียดอื่นๆ
⁶ เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0 พร้ อมใช้ งานในโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X-ซีรีส์ บางรุ ่ น
* ชื่อและยี่ห้ ออื่นเป็นสิทธิของเจ้ าของชื่อนั้ นๆ
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