
5. nesil Intel® Core™ vPro™ işlemcili cihazlar, kullanıcılarınızın mobilite ihtiyaçlarını ve şirketinizin güvenlik gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tercihiniz 

yüksek performanslı ve uzun pil ömürlü 2'si 1 Arada ve Ultrabook™ cihazları olsun; kullanıcılar daha uzun süre verimli çalışmanın farkını yaşasın. Entegre güvenlik 

özellikleri, verilerin, kimliklerin ve ağ erişimin korunmasına yardımcı olur.1 Veri üretkenliği ve koruması, Güvenli yönetim konteynerleri ve dijital alan belirleme gibi 

OPAL 2.0 veri koruması modellerini sunan yeni Intel® SSD Pro 2500 Serisi sürücülerimiz ile artık daha güçlüdür. Kullanıcılarınız Intel® Wireless Gigabit teknolojisiyle, 

monitör, klavye ya da USB aksesuarlarını otomatik olarak takabilir.2 Ayrıca, uzaktan yönetilebilirlik sayesinde istediğiniz yerden cihazları izlemek ve yönetmek için 

ihtiyacınız olan platform istikrarına da sahip olursunuz.3,4 Intel® Pro Wireless ekran ile kullanıcılar, konferans odasında, güvenlik cihazlarına gerek duymadan, basit  

ve güvenli bir şekilde bağlanıp sunumlarını ekrana yansıtabilirler. Şirketiniz için kararlar verirken, önemli olanın cihazların içindeki teknoloji olduğunu unutmayın. 

3. - 5. Nesil  
Intel® Core™ vPro™ İşlemci Ailesi

Mükemmel Performans, Grafikler ve Medya

3. nesil  
Intel® Core™ İşlemciler

3. nesil  
Müşteri Avantajları

4. nesil  
Intel® Core™ İşlemciler

4. nesil  
Müşteri Avantajları

5. nesil  
Intel® Core™ İşlemciler

5. nesil  
Müşteri Avantajları

İşlemci

22nm teknolojisi Mükemmel CPU performansı Yeni nesil Intel® mikromimarisi; 
kod adıyla Haswell

Mükemmel güç verimliliği ve pil 
ömrüyle yenilikçi ultra küçük 
masaüstü tasarımları
İnanılmaz performans düzeyi

14nm teknolojisi Mobil işyerleri için en ileri 
düzey güvenlik. Yüksek per-
formanslı 5. nesil Intel® Core™ 
vPro™ işlemcili cihazlar, entegre 
güvenlik özellikleri sayesinde, 
kablosuz görüntüleme ve cihaz 
takma olanakları sunar.2

3D Tri-Gate Transistör 
teknolojisi

Ultrabook™ cihazları dahil mobil platformlar için mükemmel pil ömrü ve masaüstü bilgisayarda daha düşük güç tüketimi

Intel® Turbo Boost 
Teknolojisi 2.05

İşlemci çekirdekleri güç, akım ve sıcaklık spesifikasyon sınırlarının altında çalışıyorsa, bunların otomatik olarak temel işletim frekansından daha hızlı çalışmasını sağlar.

G/Ç

USB 3.0 (5 Gb/s) Uygun kablolar ve USB 3.0 bağlantı noktalarıyla verileri 5 Gb/s hızla aktarabilir

Thunderbolt™ teknolojisi Tek bir kabloda yüksek performanslı çevre birimleri için her yönde maksimum 10 Gb/s hız
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Medya ve Görüntüleme

Intel® Wireless Display v3.x6 3. nesil Intel® Core™ işlemci  
grafikler için kablosuz  
görüntüleme desteği

Intel® Wireless Display v4.2 Daha verimli toplantılar için 
konferans odalarındaki pro-
jektörlere kablosuz görüntü 
aktarımı
İş arkadaşlarınızla güvenli kab-
losuz içerik paylaşımı verilerin 
güvende kalmasını sağlar
Sertifika tabanlı güvenliği 
destekler

Intel® Pro Wireless Display Daha iyi işbirliği, bant  
genişliği yönetimi ve uzaktan 
BT kontrolleri için kumanda 
kontrolleriyle ağ güvenliği ve 
koruma sağlayan iş kullanımına 
hazır kablosuz görüntüleme.7

Intel® HD Graphics 2500/40008 Ayrı video kartı gerektirmeden 
ana akım oyunlar için mükem-
mel, entegre grafikler

Intel® HD Graphics 4000/5000 Ayrı video kartı gerektirmeden 
iş üretkenliği ve ana akım oyun-
lar için mükemmel performans

Intel® HD Graphics 5500/60008 Ayrı video kartı gerektirmeden 
iş uygulamaları için çarpıcı en-
tegre görseller, HD konferans 
düzenleme ve daha fazlası.9

Intel® Insider™ teknolojisi Ev sevdiğiniz filmleri bilgisayarınızda tam HD kalitesinde izleyin10

Intel® Quick Sync Video 2.0 Kolay ve hızlı video oluşturma ve dönüştürme özellikleri için silikonda özel medya işleme teknikleri kullanır

Kablosuz İletişimler

Intel® Centrino®  
Advanced-N 6205
Intel® Centrino®  
Advanced-N 6235
Intel® Centrino®  
Ultimate-N 6300
Intel® Centrino®  
Advanced-N + WiMAX 6250
Intel® Centrino®  
Wireless-N + WiMAX 6150

Hızlı 802.11n Wi-Fi bağlantıları, 
300 Mb/s hız,11 geniş bağlantı 
aralığı ve güvenilirlik

Bluetooth 4.0 ve  
Düşük Enerji desteği

Intel® Dual Band  
Wireless-AC 7260
Intel® Dual Band  
Wireless-N 7260

Maksimum 867 Mb/s hıza 
kadar mükemmel yüksek  
hız sunan 1. Nesil 802.11ac 
ürün ailesi11

Bluetooth 4.0 ve  
Düşük Enerji desteği

Intel® Dual Band  
Wireless-AC 7265
Intel® Dual Band  
Wireless-N 7265

Maksimum 867 Mb/s hıza 
kadar mükemmel yüksek hız 
sunan 2. Nesil 802.11ac ürün 
ailesi11 Bluetooth 4.0 ve Düşük 
Enerji desteği
Düşük güç tüketimi ve daha 
yüksek iş hacmi

Yok Intel® Wireless  
Gigabit Docking2

Monitörleri, klavyeleri ve USB 
aksesuarları otomatik olarak 
kablosuz takın. Yoğun ortam-
larda bile WiGi tabanlı yüksek 
performans. Çevre birimi takma 
yapılandırmaları ve yönetimi 
için BT kontroleri.2

Mükemmel Performans, Grafikler ve Medya – Devamı
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Mükemmel Hız

Özellikler 3. nesil Intel® Core™ 
İşlemciler (Intel® 7 
Serisi Yonga Setleriyle)
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Hızlı Devam Etme ve bek-
lemedeyken uzun pil ömrü

Intel® Rapid Start 
Teknolojisi12

Bekleme modundan devam etme hızına yakın bir uyku modundan devam etme hızı ve mobil bilgisayarlarda uzun pil ömrü
Kullanıcı deneyiminden ödün vermeden düşük enerji kullanımı
Küçük CO2 ayakizi

İstediğinizde  
bilgilere erişim

Intel® Smart Connect 
Teknolojisi13

Sürekli yenilenen gerçek zamanlı içerik ile yeni verilere anında erişim ve en düşük düzeyde güç tüketimi

Hızlı önyükleme ve  
uygulama yükleme

Intel® Smart Response 
Teknolojisi

Geniş sabit disk sürücüsü kapasitesiyle, içerik oluşturma ve kullanımı için Solid-State Sürücü (SSD) benzeri iş hacmi performansı çok daha uygun 
bir fiyata

Gelişmiş Güvenlik ve Yönetim

Özellikler 3. nesil  
Intel® Core™ İşlemciler 

3. nesil  
Müşteri Avantajları

4. nesil  
Intel® Core™ İşlemciler

4. nesil  
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5. nesil  
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Anında çalışma  
deneyimiyle her  
zaman güncel veriler

Yok Yok Intel® Ready Mode 
Teknolojisi

Kişisel bulut, veri paylaşımı, uzaktan erişim ve işbirliği gibi kullanıcı deneyimleri  
için geleneksel bilgisayar uyku modunun yerini, sessiz, düşük güç tüketimli,  
aktif bir mod alır.

Veri ve varlıkların 
korunması

Yok Yok Intel® SSD Pro 1500 Serisi Depolama çözümlerinin 
güvenliği ve kontrolü
Kurumsal sunucular ve 
istemciler için yüksek gü-
venilirlik ve hızlı disk 
özelliği

Intel® SSD Pro 2500 Serisi OPAL 2.0* destekleyen 
Intel® SSD Pro 2500 
Serisine sahip bir kurumsal 
platform, günümüzün iş 
verileri üretkenliği ve  
koruması için mükemmel 
çözümdür. Güvenli 
Yönetimli Konteynerler 
gibi yeni veri koruma mo-
delleri, OPAL 2.0 desteği 
olan Intel Professional 
SSD Ailesiyle kullanılabilir.
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Donanımla güçlendirilmiş 
kimlik doğrulama

Korumalı İşlem Ekranı14 
(PTD) ile Intel® Identity 
Protection Teknolojisi (IPT)
Açık Anahtar Altyapısı (PKI) 
desteği ile Intel IPT

Dahili, korumalı donanım veri yolu, ekran yakalama ve anahtar kaydetme gibi kötü 
amaçlı uygulamaların durdurulmasına yardımcı olur
Donanım tabanlı anahtar oluşturma ve şifreleme ile iki faktörlü kimlik doğrulama, yani 
bildiklerinizi (parola) ve sahip olduklarınızı (sertifika) korumak için PKI'yı destekler

Çok Faktörlü Kimlik 
Doğrulama ile Intel® 
Identity Protection 
Teknolojisi14

BT altyapılarıyla iyi entegre 
olabilen bir uçtan uca, ilke 
tabanlı kimlik ve erişim 
yönetimi çözümü sunmak 
üzere tek bir uygulama, 
yönetim ve yürütme  
şemsiyesi altında toplanan 
donanımla güçlendirilmiş, 
çok faktörlü kimlik  
doğrulama çözümü.

Hızlandırılmış anahtar 
üretme ve şifreleme

Intel® Data Protection 
Teknolojisi ve Intel® 
Advanced Encryption 
Standard—New 
Instructions ile  
Secure Key15

Hızlı, donanımla güçlendirilmiş anahtar üretme, şifreleme ve şifre çözme
Mükemmel veri şifreleme için yüksek kaliteli rasgele sayı üretme

Kötü amaçlı yazılımlara 
karşı koruma; Güvenli  
önyükleme desteği

Intel® Device Protection 
Teknolojisi ve OS Guard16 
(Windows 8* ve Linux*)
Intel® TXT16

Kötü amaçlı yazılımlardan 
koruma ve yetki yükseltme 
(EoP) saldırılarına karşı ek 
koruma
VM önyüklemesiyle dona-
nım destekli doğrulama

3. nesil özellikleri ve 
Intel® Device Protection 
Teknolojisi1

BIOS koruması desteği ve Windows 8/8.1* Güvenli ve Ölçümlü Önyükleme Özelliği

KVM ile uzaktan yönetim 3. Nesil Intel® vPro™ 
Teknolojisi3

Uzaktan yönetim ve  
güvenlik için gelişmiş  
ek özellikler

4. Nesil Intel® Core™ vPro™ 
Teknolojisi

Yeni özellikler, daha güçlü yönetim ve güvenliğin daha basit bit şekilde sağlanmasına 
olanak tanır

KVM Uzaktan Kontrol17 Tam uzaktan kontrol ve 
disk erişimi: değiştirilebi-
lir grafik modları (portre, 
manzara); üç bağımsız 
ekranı aynı anda görüntü-
leme, çoklu görev yürütme 
için daha fazla esnek-
lik; çok sayıda ekranda 
gelişmiş fare kullanım 
özellikleri; 27 dilde destek

Gelişmiş KVM Uzaktan 
Kontrolü

Önceki nesil avantajlarının yanı sıra:
• Artık 2560x1600 çözünürlük desteği

Gelişmiş Güvenlik ve Yönetim – Devamı
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KVM ile uzaktan yönetim Intel® Kurulum ve 
Yapılandırma Yazılımı 8.0

Sistem devreye almalarını 
özelleştirmek için yeni kod 
yazma olanakları

Intel® Kurulum ve 
Yapılandırma
Yazılımı 9.0

Önceki nesil avantajlarının 
yanı sıra:
•  Intel® Professional Serisi 

SSD'lere sahip sistemler 
için genişletilmiş yöneti-
lebilirlik yapılandırması

•  Gelişmiş sistem teş-
his özellikleri ve Intel® 
Professional Serisi SSD 
durum izlemesi

•  Intel® SCS 8'den geçiş 
desteği

•  Intel Active Management 
Teknolojisi4 6.2-9 sürüm-
leri için uyumluluk

Intel® Kurulum ve 
Yapılandırma Yazılımı 10.0

Önceki nesil avantajlarının 
yanı sıra:
•  Intel® AMT 10.04 desteği
 Teşhis, yapılandırma ve 
bakım:
•  Intel® SSD Pro 

2500 Serisi
Ek Intel ürünlerinin teşhisi:
•  Intel® Identity Protection 

Teknolojisi OTP, PKI 
ve MFA

Yer Bazlı Hizmetler
Kullanıcıların desteklenen 
Intel ürünleri için profilleri 
yapılandırmasını sağlamak 
için eklentiler kullanan 
Profil Editörü

Intel® Active Management 
Teknolojisi 8.017

Gelişmiş onarım ve 
yamalar

Intel® Active Management 
Teknolojisi 9.0/9.5

Gelişmiş platform yönetimi Intel® Active Management 
Teknolojisi 10.04

Gelişmiş kablosuz devreye 
alımları: Güvenli kablo-
suz ağlar üzerinden Admin 
Control Mode (ACM) yapı-
landırmasına olanak tanır
Microsoft* InstantGo 
desteği

Kurumsal Etkinleştirme Teknolojileri

Özellikler 3. nesil  
Intel® Core™ İşlemciler 

3. nesil  
Müşteri Avantajları

4. nesil  
Intel® Core™ İşlemciler

4. nesil  
Müşteri Avantajları

5. nesil  
Intel® Core™ İşlemciler

5. nesil  
Müşteri Avantajları

Gelişmiş Sanallaştırma Yok Yok Intel® VMCS Shadowing3,18 VMCS gölgelendirme  
ve iç içe sanallaştırma  
sayesinde akıllı masaüstü 
sanallaştırma desteği ve 
daha iyi kullanıcı deneyi-
mini mümkün kılar

Intel® Graphics 
Virtualization Teknolojisi

Silikonda tam Intel 
CPU'sunu bir VM'e  
doğrudan atayabilir ya da 
bir GPU'yu çok sayıda VM 
arasında paylaştırabilirsiniz

Veri Paylaşımı ve Analizi Yok Yok Intel® TSX-NI Daha geniş istemci tabanlı veri paylaşımı ve analizi için İş Zekası (BI) ve Yoğun  
Veri performansı

Gelişmiş Güvenlik ve Yönetim – Devamı
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Müşterilerinize geçiş süreçlerinde yardımcı olmak için aşağıdaki tablolardan faydalanabilirsiniz

Intel® Core™ İşlemci Nesli
Masaüstü İşlemciler Mobil İşlemciler 3. nesil  

Avantajları
4. nesil  

Avantajları
5. nesil  

Avantajları3. nesil 4. nesil 5. nesil 3. nesil 4. nesil 5. nesil

Güç talep eden ve kurumsal  
kullanıcılar için Intel® Core™ i7 ve 
Intel® Core™ i7 vPro™ işlemciler
Daha yüksek güvenlik ve yöneti-
lebilirlik için Intel® Core™ i7 vPro™ 
işlemciyi tercih edin

i7-3770
i7-3770S
i7-3770T
i7-3770K

i7-4770
i7-4770S
i7-4770T
i7-4765T
i7-4770K

Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

i7-3920XM
i7-3820QM
i7-3720QM
i7-3520M
i7-3667U
i7-3612QM**
i7-3610QM**
i7-3517U**
Yok
i7-3687U
i7-3689Y
Yok
i7-3940XM
i7-3840QM
i7-3740QM
i7-3540M

i7-4500U
i7-4600M
i7-4600U
i7-4610M
i7-4610Y
i7-4650U
i7-4800MQ
i7-4810MQ
i7-4850HQ
i7-4860HQ
i7-4900MQ
i7-4910MQ
i7-4930MX
i7-4940MX
i7-4950HQ
i7-4960HQ

i7-5500U
i7-5550U
i7-5557U
i7-5600U
i7-5650U
i7-5700HQ
i7-5750HQ
i7-5850HQ
i7-5950HQ

Intel® Core™ i5 ve i5 vPro™ işlemcilerin tüm avantajları VE: 
Daha hızlı performans için maksimum 8 işlemci çekirdeği 
ile 8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 ve  
Intel® Core™ i5 vPro™ işlemciler
Kurumsal kullanıcılar için ana 
akım düzeyinde performans. 
Daha yüksek güvenlik ve yöneti-
lebilirlik için Intel® Core™ i5 vPro™ 
işlemcileri tercih edin

i5-3570
i5-3570S
i5-3570T
i5-3550S
i5-3550
i5-3470
i5-3475S
i5-3470S
i5-3470T
i5-3570K

i5-4670
i5-4670S
i5-4670T
i5-4670
i5-4570
i5-4570S
i5-4570T
i5-4670K

Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

i5-3360M
i5-3320M
i5-3427U
i5-3210M**
i5-3317U
Yok
i5-3437U
i5-3439Y
i5-3380M
i5-3340M

i5-4210M
i5-4210U
i5-4220Y
i5-4300M
i5-4300U
i5-4300Y
i5-4302Y
i5-4310M
i5-4310U
i5-4330M
i5-4340M
i5-4350U
i5-4360U

i5-5200U
i5-5250U
i5-5257U
i5-5287U
i5-5300U
i5-5350H
i5-5350U

Kurumsal kullanımda aşağıdakiler için mükemmel  
performans: 
• İş uygulamaları
• İçerik oluşturma
• Slayt gösterisi oluşturma
• Finansal analizler
• Grafik performansında önemli iyileştirmeler

Kurumsal müşteriler için en önemlileri  
(Intel® vPro™ teknolojisi): 
• İhtiyaç duyduğunuzda ekstra performans
•  Yönetilebilirlik sayesinde yerinde ziyaretlerin daha  

az gerekmesi
• Uzaktan bilgisayar yönetimi
• Güçlü donanım tabanlı kimlik doğrulama
• Hızlı veri şifreleme
Güvenli sanallaştırma ile esnek bilgisayar deneyimi desteği
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Intel® Core™ İşlemci Nesli
Masaüstü İşlemciler Mobil İşlemciler 3. nesil  

Avantajları
4. nesil  

Avantajları
5. nesil  

Avantajları3. nesil 4. nesil 5. nesil 3. nesil 4. nesil 5. nesil

Intel® Core™ i3 işlemci
Küçük işletmeler ve  
tüketiciler için

i3-3240
i3-3220
i3-3240
i3-3250
i3-3240T
i3-3250T
i3-3225
i3-3245
i3-3220T
i3-3240T

i3-4130
i3-4130T
i3-4150
i3-4150T
i3-4330
i3-4330T
i3-4340
i3-4350
i3-4350T
i3-4360

Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

i3-3110M**
i3-3217U**
i3-2370M**‡
i3-2377M**‡

i3-5005U
i3-5010U
i3-5015U
i3-5020U
i3-5157U

Masaüstü mimarisindeki iyileştirmeler ve yüksek turbo 
frekansları her alanda genel performansın artmasına  
yardımcı olur
Hızlı önbellek, finansal analizler ve Microsoft Excel* 2010 
gibi uygulamalarda ve belirli iş görevlerinde mükemmel 
performans sunar

Eski Intel® Pentium® işlemci G2120
Şimdiki nesli kullan
Şimdiki nesli kullan
Şimdiki nesli kullan
Şimdiki nesli kullan
G21000T
G2120T
G2130
G2140
G2020
G2030
G2020T
G2030T

Yok 3805U Giriş düzeyi bilgisayar deneyimi için ulaşılabilir fiyatlı 
işlemciler

Eski Intel® Celeron® işlemci Şimdiki nesli kullan
Şimdiki nesli kullan
Şimdiki nesli kullan
G1620
G1610
G1610T
G465
G470

Şimdiki nesli kullan
Şimdiki nesli kullan
Yok
Şimdiki nesli kullan
Şimdiki nesli kullan

Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

877 ‡
Yok
807 ‡
Yok
B820 ‡
B820 ‡
B730 ‡
1037U
1007U
847
1019Y
1020M
1000M
1005M

3205U
3755U

Giriş düzeyi mobil bilgisayar deneyimi için ulaşılabilir  
fiyatlı işlemciler
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Performans testlerinde kullanılan yazılımlar ve iş yükleri yalnızca Intel mikroişlemcilerde performans sağlayacak şekilde optimize edilmiş olabilir. SYSmark ve MobileMark gibi performans testleri belirli bilgisayar sistemleri, bileşenler, yazılımlar, işlemler ve işlevler kullanılarak ölçülür. Bu etkenlerden herhangi birinde yapılacak bir 
değişiklik, sonuçların da değişmesine neden olabilir. Satın alma kararını verirken, ürünün diğer ürünlerle birlikte göstereceği performans da dahil olmak üzere, diğer bilgileri ve performans testlerini göz önünde bulundurmanız gerekir.
** Ticari.
‡ Bu sistemlerde 32nm üretim işlem teknolojisine sahip işlemciler bulunur.
Yasal Uyarı: Yalnızca iletim içindir. Performans beyanı değildir.
1 Hiçbir bilgisayar sistemi tüm koşullar altında mutlak güvenlik sağlayamaz. Belirli Intel® işlemcilerde bulunan entegre güvenlik özellikleri, ek yazılım, donanım, hizmetler ve/veya İnternet bağlantısı gerektirebilir. Sonuçlar yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için sistem üreticinize başvurun. Daha fazla 

bilgi için http://security-center.intel.com/ sayfasına bakın.
2 Intel teknolojileri, etkinleştirilmiş donanım, özel yazılım ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir. Sisteminizin üreticisine ya da perakende satıcınıza başvurun.
3 (Intel® vPro™ Teknolojisi) Intel® vPro™ Teknolojisi karmaşık bir teknolojidir ve kurulum ve yapılandırma gerektirir. Özelliklerin kullanılabilirliği ve sonuçlar, donanım, yazılım ve BT ortamınızın kurulumuna ve yapılandırılmasına bağlı olarak değişecektir. Daha fazla bilgi için, http://www.intel.com/technology/vpro sayfasına bakın.
4 (Intel® AMT) Etkinleştirme ve kurumsal ağ bağlantısı, Intel® AMT özellikli bir yonga seti, ağ donanımları ve yazılımları olan bir sistem gerektirir. Dizüstü bilgisayarlarda, ana bilgisayar işletim sistemi tabanlı bir VPN üzerinden ya da kablosuz olarak bağlanıldığında veya bilgisayar pille çalışırken, uyku modundayken, hazırda 

beklerken veya kapalıyken Intel AMT kullanılamayabilir ya da bazı özellikler sınırlı olabilir. Sonuçlar donanıma, kuruluma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir. Daha fazla bilgi için Intel® Active Management Teknolojisi sayfasını ziyaret edin.
5 (Intel® Turbo Boost Teknolojisi) Intel® Turbo Boost Teknolojisi özelliğine sahip bir sistem gerektirir. Intel Turbo Boost Teknolojisi ve Intel Turbo Boost 2.0 Teknolojisi, yalnızca belirli Intel® işlemcilerde bulunur. Sistem üreticinize danışın. Donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak performansta farklılıklar 

görülebilir. Daha fazla bilgi için http://www.intel.com/go/turbo sayfasına bakın.
6 (Intel® Wireless Display) Intel® Wireless Display özellikli bir sistem, uyumlu bir adaptör ve televizyon gerektirir. 1080p ve Blu-ray* veya diğer korumalı içerikler yalnızca entegre görsellerin etkinleştirildiği, uyumlu bir bağdaştırıcı ve ortam oynatıcı içeren, Intel® WiDi yazılımını ve yüklü grafik sürücüsünü destekleyen Intel® işlemci 

tabanlı belirli sistemlerde oynatılabilir. Bilgisayar üreticinize danışın. Daha fazla bilgi için www.intel.com/go/widi sayfasına bakın.
7 Hiçbir bilgisayar mutlak güvenlik sunamaz. Intel® Pro Wireless Display ağ güvenlik özellikleri, Intel® vPro™ Teknolojisine sahip bir işlemci, 1080p ve Blu-Ray ya da diğer korumalı içerik oynatımı, uyumlu Intel® WiDi adaptörü ve medya oynatıcı ile destekleyen Intel® WiDi yazılımı ve grafik sürücüsünün kurulu olduğu bir sistem 

gerektirir. Cihazınızın üreticisine başvurun. Daha fazla bilgi için www.intel.com/go/widi adresini ziyaret edin.
8 (Intel® HD Graphics) 3. - 5. nesil Intel® Core™ işlemci ailesinde bulunur. Intel® HD Graphics, Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD Teknolojisi, Intel® InTRU™ 3D Teknolojisi ve Intel® Advanced Vector Extensions içerir. Ayrıca, sistem destekliyorsa, isteğe bağlı olarak Intel® Wireless Display içerir. Entegre Görsel 

Teknolojilerden faydalanıp faydalanamayacağınız seçtiğiniz bilgisayarın tasarımına bağlıdır. Entegre Görsel Teknolojilerin sisteminizde etkin olup olmadığını öğrenmek için bilgisayar üreticinize danışın. Entegre Görsel Teknolojilere ilişkin daha fazla bilgi için http://www.intel.com/technology/visualtechnology/index.htm sayfasını 
ziyaret edin.

9 Entegre görsel teknoloji özellikleri tüm bilgisayarlarda bulunmaz ve optimize yazılım gerektirebilir. Sisteminizin üreticisine başvurun. Daha fazla bilgi için http://www.intel.com/go/biv sayfasına bakın.
10 Intel® Insider™, donanım tabanlı bir içerik koruma mekanizmasıdır. Entegre görsel teknolojileri etkinleştirilmiş belirli Intel® Core™ işlemci tabanlı bir bilgisayara, İnternet bağlantısına ve nitelikli sağlayıcılardan satın alınan ya da kiralanan içeriğe gerek duyar. Bilgisayar üreticinize danışın. Daha fazla bilgi için,  

www.intel.com/go/intelinsider sayfasına bakın.
11 2 uzamsal akış ile 2x2 802.11n uygulamalarının sağladığı teorik maksimum değere dayanır. Gerçek kablosuz iş hacmi ve/veya kapsama alanı, işletim sisteminize, donanımlarınıza ve yazılım ayarlarınıza göre değişir. Ayrıntılı bilgi için bilgisayar üreticinize başvurun.
12 (Intel® Rapid Start Teknolojisi) Belirli bir Intel® işlemci, Intel® yazılımı, BIOS güncellemesi ve Solid State Sürücüsü (SSD) ya da hibrid sürücü gerektirir. Aldığınız sonuçlar sistem yapılandırmasına göre değişebilir. Daha fazla bilgi için sistem üreticinizle görüşün
13 (Intel® Smart Connect Teknolojisi) Intel® Smart Connect Teknolojisi, belirli bir Intel® işlemci, Intel® yazılımı ve BIOS güncellemesi, Intel® kablosuz adaptör ve İnternet bağlantısı gerektirir. Solid state bellek ya da sürücü eşdeğeri gerektirebilir. Aldığınız sonuçlar sistem yapılandırmasına göre değişebilir. Daha fazla bilgi için sistem 

üreticinizle görüşün.
14 (Intel® IPT) Hiçbir bilgisayar sistemi mutlak güvenlik sağlayamaz. Intel® Identity Protection Teknolojisi etkin sistem, etkin Intel® işlemci, etkin yonga seti, sabit yazılım, yazılım ve Intel entegre grafikleri (bazı durumlarda) ile katılımcı web sitesi/hizmeti gerektirir. Intel, kaybolan veya çalınan veriler ve/veya sistemler ile bundan 

kaynaklanan başka herhangi bir hasara ilişkin sorumluluk kabul etmez. Daha fazla bilgi için http://ipt.intel.com/ sayfasını ziyaret edin. Daha fazla bilgi için sisteminizin üreticisine ve/veya yazılım tedarikçinize danışın.
15 (Intel® Data Protection Teknolojisi, Intel® AES-NI ve Secure Key teknolojileri içerir) Hiçbir bilgisayar sistemi mutlak güvenlik sağlayamaz. Etkin bir Intel® işlemci ve bu teknolojinin kullanılması için optimize edilmiş yazılım gerektirir. Daha fazla bilgi için sisteminizin üreticisine ve/veya yazılım tedarikçinize danışın.
16 (Intel Platform/Device Protection Teknolojisi, BIOS Guard, OS Guard, Boot Guard, Platform Trust Teknolojisi, Anti-Theft Teknolojisi, Trusted Execution Teknolojisi ve Execute Disable Bit teknolojilerini içerir) Hiçbir bilgisayar sistemi mutlak güvenlik sağlayamaz. Etkinleştirilmiş Intel işlemci, etkinleştirilmiş yonga seti, sabit yazılım 

ve yazılım ile uygun bir hizmet sağlayıcıya abonelik gerektirebilir (tüm ülkelerde bulunmayabilir). Intel, kaybolan veya çalınan veriler ve/veya sistemler ile bundan kaynaklanan başka herhangi bir hasardan sorumluluk kabul etmez. Bulunabilirlik ve işlevsellik ile ilgili bilgi almak için Hizmet Sağlayıcınıza başvurun. Daha fazla 
bilgi için, http://www.intel.com/go/anti-theft sayfasına bakın. Daha fazla bilgi için sisteminizin üreticisine ve/veya yazılım tedarikçinize danışın.

17 (KVM) KVM Uzaktan Denetim özelliği (Klavye, Video, Fare), yalnızca Intel® Active Management Teknolojisi etkinleştirilmiş, yapılandırılmış ve entegre grafiklere sahip Intel® Core™ i5 vPro™ ve Core™ i7 vPro™ işlemcilerle kullanılabilir. Harici grafik kartları desteklenmez.
18 Intel® Virtualization Teknolojisi, Intel® işlemci, BIOS ve sanal makine monitörü (VMM) etkin bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlev, performans ya da diğer avantajlar; donanım ve yazılım yapılandırmalarına bağlı olarak değişebilir. Yazılım uygulamaları tüm işletim sistemleri ile uyumlu olmayabilir. Bilgisayar üreticinize danışın. 

Daha fazla bilgi için, http://www.intel.com/go/virtualization sayfasına bakın
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