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GİRİŞ SEVİYESİNDE OYUNLAR VE HIŞ AŞIRTMA¹ 
ÇARPAN KİLİTSİZ INTEL® CORE™ i3-8350K İŞLEMCİ İLE

1. Saat frekansının veya gerilimin değiştirilmesi, işlemciye ve diğer sistem bileşenlerine zarar verebilir ve bunların kullanım süresini kısaltabilir, ayrıca sistem kararlılığını ve performansını düşürebilir. İşlemcinin teknik özelliklerinin ötesinde çalıştırılması 

ürün garantilerinin geçerliliğini yitirmesine neden olabilir. Daha fazla bilgi için sistem ve bileşen üreticilerine danışın. Daha fazla bilgi için şu sayfayı ziyaret edin: http://www.intel.com.tr/content/www/tr/tr/gaming/overclocking-intel-processors.html. 

2. Intel® Optane™ hafıza, özel donanım ve yazılım yapılandırması gerektirir. Yapılandırma gereklilikleri için www.intel.com.tr/content/www/tr/tr/architecture-and-technology/optane-memory sayfasını ziyaret edin.

3. Intel teknolojilerinin özellikleri ve avantajları, sistem yapılandırmasına göre değişir ve etkinleştirilmiş donanım, yazılım veya hizmet aktivasyonu gerektirebilir. Sistem yapılandırmasına bağlı olarak performansta farklılıklar görülebilir. Sistem üreticinize 

veya bayinize başvurun ya da şu sayfadan daha fazla bilgi edinin: https://www.intel.com.tr/content/www/tr/tr/products/processors/core/i7-processor-extreme-edition.html.

Performans sonuçları, 22 Mayıs 2018 - 17 Ağustos 2018 arasında yapılan testlere dayalıdır ve kamuya açık tüm güvenlik güncellemelerini içermeyebilir. Ayrıntılar için yapılandırma bilgilerine göz atın. Hiçbir ürün mutlak güvenlik sağlamaz. Performans 

testlerinde kullanılan yazılımlar ve iş yükleri, yalnızca Intel mikroişlemcilerdeki performans için 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. Performans ve karşılaştırma testi sonuçları hakkında daha kapsamlı bilgi için şu adresi ziyaret edin: http://www.intel.com.tr/benchmarks

Gelişmiş, tam aralıkta taban saat hızı (BCLK) ayarıyla 
kullanıcı kontrolü

Intel® Optane™ Hafıza² 'yı destekler

Giriş seviyesinde hız aşırtma¹ ve eğlencelik oyunlar
için 4 Çekirdek, 4 İş Parçacığı ve 4 GHz temel frekans

Entegre Intel® UHD Grafikleri sunarak ayrı bir grafik kartı 
satın alma gerekliliğini ortadan kaldırır³

Çarpan kilitsiz Intel® Core™ i3-8750K işlemci, 
uygun maliyetli bir sistemle eğlencesine oyun 
oynayan kullanıcılar için ideal bir seçenektir.

Intel® Z370 tabanlı bir anakartla en iyi sonucu verir
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