ประสิทธิภำพเดสก์ ท็ อปโปรเซสเซอร์ INTEL® CORE™ เจนเนอเรชั่ น 8
ประสิทธิภำพและ
กำรตอบสนองที่น่ ำทึ่ง
ประสิทธิภาพโดยรวม
ดีกว่ า¹สู งสุ ด

33%

เทียบกั บโปรเซสเซอร์
อายุ 3 ปี

กำรเล่ นเกม
ที่ลื่นไหล

พลั งที่ออกแบบมำสำหรั บอนำคต
เดสก์ ท็อป โปรเซสเซอร์
เจนเนอเรชั่ น 8 เข้ ากั นได้ กั บ
ชิปเซ็ ต Intel® ซีรีส์ 300 เท่ านั้ น

FPS² เพิ่มขึ้นสู งสุ ด

25%

Intel®
ซีรีส์
300

ซอฟต์ แวร์ และเวิร์ คโหลดที่ ชช้ ชนการทดสอบประสิทธิภาพจะได้ รั บการปรั บชห้ ได้ ประสิทธิภาพ
สู งสุ ดเฉพาะสาหรั บไมโครโปรเซสเซอร์ ของ Intel เท่ านั้ น การทดสอบประสิทธิภาพ เช่ น SYSmark
และ MobileMark ชห้ คะแนนโดยชช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบ ซอฟต์ แวร์ การชช้ งาน และ
ฟังก์ ชั นที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงปัจจั ยอั นชดอั นหนึ่งอาจส่ งผลชห้ เกิดผลลั พธ์ แตกต่ างกั น
คุ ณควรศึกษาข้ อมู ลอื่นๆ ร่ วมกั บการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่ วยชห้ คุ ณประเมินผล
ประกอบการตั ดสินชจซื้อได้ อย่ างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภั ณฑ์ ดั งกล่ าวเมื่อทางาน
ร่ วมกั บผลิตภั ณฑ์ อื่น โปรดดู ข้ อมู ลทั้ งหมดที่
www.thailand.intel.com/content/www/th/th/benchmarks/benchmark.html

1.
2.
3.
4.

ควำมบั นเทิง
ที่น่ ำตื่นตำตื่นใจ
สตรีมเนื้อหา

4K

ระดั บพรีเมี่ยม
ที่สมั ครรั บข้ อมู ล

สร้ ำงสรรค์ ผลงำนได้
รวดเร็ วเป็นพิเศษ
การตั ดต่ อวิดี โอ³ 4K
เร็ วขึ้นสู งสุ ด

32%

ควำมปลอดภั ย
ที่สะดวกและเรียบง่ ำย
การป้องกั นข้ อมู ล
ที่ใชช้ าาร์ ดแวร์

เยี่ยมส ำหรั บ
VIRTUAL REALITY

ประสิทธิภาพสาหรั บ VR
ระดั บพรีเมี่ยม
ดีกว่ า⁴ สู งสุ ด

18%

เทียบกั บโปรเซสเซอร์ อายุ 3 ปี

ตามที่วั ดโดยคะแนนโดยรวมของ SYSmark* 2014 SE (Second Edition) บนแพลตฟอร์ มการอ้ างอิงของ Intel เจนเนอเรชั่ น 8: โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700K
(6C/12T) เทียบกั บ i7-4790K (4C/8T)
ตามที่วั ดโดยเวิร์ คโหลด Gears of War* 4 โดยเปรียบเทียบโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700K (6C/12T) กั บโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700K (4C/8T)
ตามที่วั ดโดยเวิร์ คโหลดวิดี โอ 4K Adobe Premier Pro บนแพลตฟอร์ มการอ้ างอิงของ Intel เจนเนอเรชั่ น 8: โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700K เทียบกั บโปรเซสเซอร์
Intel® Core™ i7-7700K (4C/8T)
ตามที่วั ดโดยเวิร์ คโหลด VRMark* Orange Room บนแพลตฟอร์ มการอ้ างอิงของ Intel เจนเนอเรชั่ น 8: โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700K (6C/12T) เทียบกั บ i7-4790K
(4C/8T)

* ชื่อและแบรนด์ อื่นๆ อาจเป็นทรั พย์ สินของผู้ อื่น
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เดสก์ ท็ อปโปรเซสเซอร์ INTEL® CORE™ เจนเนอเรชั่ น 8

INTEL® CELERON®

INTEL® PENTIUM® GOLD

เยี่ยมสาหรั บเปิด
งานเดียว เช่ น เปิด
เว็ บเบราว์ เซอร์ หรือ
รั นแอพพลิเคชั่ น
สาหรั บสานั กงาน

มั ลติทาสก์ ได้ ง่ าย
คุ ณภาพวิดี โอเยี่ยมกั บ
ขนาดหน้ าจอที่ ชหญ่
การสร้ างและตั ดต่ อ
เนื้อหาระดั บพื้นฐาน

INTEL® CORE™ i3
ท่ องเว็ บโดยเปิดแท็ บ
ของเบราว์ เซอร์ หลายๆ
แท็ บ เปิดแอพพลิเคชั่ น
และเปลี่ยนไปมาได้
รวดเร็ ว

INTEL® CORE™ i5

INTEL® CORE™ i7

ประสิทธิภาพ
การทางานสู งด้ วย
เซสชั นแชททางวิดี โอ
เปลี่ยนไปมาระหว่ าง
แอพพลิเคชั่ นได้
รวดเร็ วยิ่งขึ้น บั นทึก
และค้ นหาไฟล์
อย่ างรวดเร็ ว

ปลดล็ อกศั กยภาพของ
เกมชนความละเอียด 4K
ดื่มด่ าอย่ างเต็ มที่กั บ
VR ด้ วยภาพและเสียง
แบบเต็ มอิ่ม รวมถึง
สร้ าง ตั ดต่ อ และ
แบ่ งปันวิดี โอ 4K UHD
เหมือนมืออาชีพ
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ตระกู ลโปรเซสเซอร์ INTEL® CORE™ เจนเนอเรชั่ น 8 ใหม่
หมายเลขโปรเซสเซอร์

ความเร็ วสั ญญาณ ความถี่เทอร์ โบแบบคอร์ เดียว
นาฬิกาพื้นฐาน
สู งสุ ดของเทคโนโลยี
(GHz)
Intel® Turbo Boost 2.0 (GHz)

คอร์ /เธรด

Thermal
แบบปลดล็ อก¹
Design Power

Intel® Smart
Cache

การรองรั บ
หน่ วยความจา

Intel® Core™ i7-8700K

3.7

4.7

6/12

95

12 MB

DDR4-2666²

Intel® Core™ i7-8700

3.2

4.6

6/12

65

12 MB

DDR4-2666²

Intel® Core™ i5-8600K

3.6

4.3

6/6

95

9 MB

DDR4-2666²

ใหม่

Intel® Core™ i5-8600

3.1

4.3

6/6

65

9 MB

DDR4-2666²

ใหม่

Intel® Core™ i5-8500

3

4.1

6/6

65

9 MB

DDR4-2666²

Intel® Core™ i5-8400

2.8

4

6/6

65

9 MB

DDR4-2666²

4

ไม่ ระบุ

4/4

91

8 MB

DDR4-2400³

Intel® Core™ i3-8300

3.7

ไม่ ระบุ

4/4

62

8 MB

DDR4-2400³

Intel® Core™ i3-8100

3.6

ไม่ ระบุ

4/4

65

6 MB

DDR4-2400³

ใหม่

Intel® Pentium® Gold G5600

3.9

ไม่ ระบุ

2/4

54

4 MB

DDR4-2400³

ใหม่

Intel® Pentium® Gold G5500

3.8

ไม่ ระบุ

2/4

54

4 MB

DDR4-2400³

ใหม่

Intel® Pentium® Gold G5400

3.7

ไม่ ระบุ

2/4

54/58⁵

4 MB

DDR4-2400³

ใหม่

Intel® Celeron® G4920

3.2

ไม่ ระบุ

2/2

54

2 MB

DDR4-2400³

ใหม่

Intel® Celeron® G4900

3.1

ไม่ ระบุ

2/2

54

2 MB

DDR4-2400³

Intel® Core™ i3-8350K
ใหม่

หมายเลขโปรเซสเซอร์ ของ Intel® ไม่ ได้ เป็นเครื่องบ่ งชี้ประสิทธิภาพ หมายเลขของโปรเซสเซอร์ จะบ่ งบอกถึงความแตกต่ างชนเรื่องคุ ณสมบั ติของโปรเซสเซอร์ แต่ ละรุ ่ นชนตระกู ลเดียวกั น แต่ ไม่ ได้ ชช้ เปรียบเทียบระหว่ างโปรเซสเซอร์ ชนตระกู ลต่ างๆ
โปรเซสเซอร์ ทั้ งหมดปราศจากตะกั่ ว (ตามข้ อกาหนด RoHS ของ EU เดือนกรกฎาคม 2006) และปราศจากาาโลเจน (ปริมาณาาโลเจนที่เหลือต่ ากว่ ามาตรฐาน IPC/JEDEC J-STD-709 ที่เสนอชนเดือนพฤศจิกายน 2007)
โปรเซสเซอร์ ทั้ งหมดรองรั บ Intel® Virtualization Technology (Intel® VT-x)
์ านการโอเวอร์ คล็อก 2. POR เป็น UDIMM DDR4 2666, 1 และ 2 DPC SODIMM เป็น DDR4 2400, 1 DPC โดยที่ 2666 อยู่ ชนระหว่างการตรวจสอบ
1. ดูข้ อสงวนสิทธิด้
3. POR เป็น UDIMM DDR4 2400, 1 และ 2 DPC และ SODIMM DDR4 2400, 1 DPC. 4. หน่วยความจ า Intel® Optane™ ต้องการก าหนดค่าาาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เฉพาะเจาะจง ไปที่ www.intel.com/Optanememory เพื่อดูข้ อก าหนดชนการก าหนดค่า
5. จาก Die แบบ 4 คอร์ (54W) และ Die แบบ 6-core ชนิด Fused (58w)

การรองรั บ
หน่ วยความจา
Intel® Optane™⁴
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