
Kurumsal bilgi işlem ihtiyaçları, sürekli daha komplike hale 
geliyor ve daha ileri teknoloji gerektiriyor. Tasarım otomasyo-
nuna ya da finansal senaryoların yinelenmesine yardımcı olan 
uygulamalar giderek daha talepkâr hale geliyor. Bu ihtiyaçlardan 
dolayı, giriş düzeyi sunucular ve iş istasyonları birçok şirket için 
en temel varlıklar arasında yer alıyor. Bu esnada, BT uzmanları 
da donanım, alan ve enerji verimliliği konularında artan  
taleplerle karşı karşıya kalıyor. Entegre veri merkezi grafikleri  
iş yüklerine yönelik belirli çözümler, maliyet kontrolüne katkıda 
bulunurken, uygulamalar için optimize edilen çözümler 
sunuyor. Yöneticiler, internetin şirket içi operasyonlarını 
tümüyle yeniden şekillendirdiğini ve teknoloji yatırımlarının 
kendilerine rekabet avantajı kazandırabileceğini, işlerinin 
büyümesine ve üretkenliği sürdürürken maliyet yönetimine 
yardımcı olabileceğini kabul etmiş durumdalar.  Artık ölçeği ne 
olursa olsun her şirketin, pazar dinamiklerine, değişen müşteri 
beklentilerine, uygulama ve veri çeşitliliğine ayak uydurması 
gerekiyor. Müşterilerini desteklemenin ve nihayetinde   
büyümenin yaratıcı yollarını bulmalılar. Bu nedenle, sizi her 
ölçekte şirketin her türlü iş ihtiyaçları için akıllı bir yatırım olan 
Intel® Xeon® E3-1200 v5 işlemci ürün ailesi tabanlı platformlarla 
tanışmaya davet ediyoruz.

Intel® Xeon® E3-1200 v5 işlemci ürün ailesi tabanlı platformlar, 
CPU performansı, watt başına CPU performansı ve grafik 
performansı kazandırmanın yanı sıra, verilere hızlı erişim 
sağlar, veri bütünlüğünü korur ve çeşitli iş ihtiyaçları için 
kanıtlanmış güvenilirlik sunar. Geleneksel giriş düzeyi sunucu 
ve iş istasyonlarının yanı sıra, yeni veri merkezi grafik   
teknolojisi seçeneklerini keşfetmek için genişletilen ürün 
yelpazesini inceleyin.

Profesyoneller İçin Geliştirildi
Profesyonel düzeyde CAD veya medya ve eğlence 
uygulamalarının gerektirdiği performansa ve görsel   
teknolojilere erişin. Intel® Xeon® E3-1200 v5 işlemci ürün 
ailesi tabanlı iş istasyonlarıyla, tasarımcıların, mühendislerin 
ve animatörlerin işe koyulmasını sağlayacak özellikleri elde 
edebilirsiniz. 

Intel® HD Graphics P530 teknolojisinin grafik performansıyla 
karmaşık verilerin daha hızlı incelenmesi sağlayın. ECC bellek 
teknolojisiyle tasarım verilerinin bütünlüğünü ve çalışma 
zamanını arttırın. Ayrıca, Intel® vPro™ teknolojisiyle, iş 
istasyonlarınızın organizasyon filonuzdaki herhangi bir bilgi-
sayar kadar güvenli ve yönetilebilir olmalarını sağlayabilirsiniz.1,2

Doğrusal olmayan düzenlemeyi hızlandırmak veya 
bulanıklaştırma ve hareket filtreleri gibi belirli özel efektleri test 
etmek isteyen medya ve eğlence animatörleri, sanatçılar ve 
editörler, daha verimli çalışabilirler. Görüntüleme uzmanları, 
gelişmiş özellikler, OpenCL* hızlandırmasına erişim ve hızlı 
işlemci performansıyla desteklenir. Intel® Xeon® E3-1200 v5 
işlemci ailesi, çok sayıda üçüncü taraf ISV uygulaması için 
onaylı ve optimize olduğundan, yazılımlarınız da bundan avantaj 
kazanır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Güvenilirlik
İşletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, verilerinizin değeri 
çok büyüktür. Uygun maliyetli Intel® Xeon® E3-1200 v5 işlemci 
ürün ailesi tabanlı bir sunucu ile verilerinizi her zaman kolay 
erişilebilir kılın ve daha iyi koruyun.
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Tipik Intel® Xeon® E3 İşlemci Platformu Yapılandırması

PCI Express* 3.0 DDR4/2133 ECC

3 DDI (WS)

Intel® High Definition Audio

Maks. 20 PCI Express* 3.0 

Maks. 10 USB 3.0 Bağlantı Noktası
Maks. 14 USB 2.0 Bağlantı Noktası

Intel® Gigabit Ethernet
      Maks. 8 Serial 
ATA Bağlantı Noktası

x4 DMI 
Gen 3.0

SPI

Intel® Xeon® 
E3-1200 v5 
İşlemci Ürün 

Ailesi

Intel® C230 
     Serisi 
   Çip Seti

Intel Yönetim Motoru 
    Sabit Yazılımı ve
      BIOS Desteği

Özellikler, işlemciye ve çip seti SKU'larına göre değişiklik gösterebilir.

Intel® Xeon® E3-1275 v5 İşlemci, önceki nesillere kıyasla 1,43 kata kadar daha fazla işlemci performansı ve 2,26 kata kadar daha fazla grafik performansı sunar..4

Küçük veya orta ölçekli şirketler için tüm veriler, veri merkezini 
oluşturur ve müşteri, satış, envanter, finans kayıtları ve nihayet 
büyüme için en temel gerekliliktir. 24 saat aralıksız çalışan 
bir makinenin bütünlüğünü ve güvenilirliğini sunan bir sunucu 
ile müşteri, envanter ve finans kayıtlarınızı koruyun. Güçlü 
bir sunucuyu devreye almak, büyüme için yapılacak akıllı bir 
yatırımdır. Satışları ve kâr marjlarını arttırmanıza yardımcı 
olacak yeni birinci sınıf uygulamaları ve araçları devreye 

almak için ihtiyacınız olan gücü elde edin. Intel® Xeon®  
E3-1200 v5 işlemci ürün ailesi tabanlı bir sunucu, bilgilere daha 
hızlı erişmenize ve müşterilere ağınızdaki her cihazdan daha 
kısa sürede yanıt vermenize olanak tanır. Intel Xeon E3 işlemci 
ailesi tabanlı, güçlü ve uygun maliyetli bir küçük işletme  
sunucusuyla, değerli iş bilgilerinin güvenliğini sağlayın,  
kendinizin ve çalışanlarınızın daha üretken olmasına yardımcı 
olun ve şirketinizi büyüme odaklı konumlandırın.
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IntEl® XEOn® E3-1200 V5 İŞlEMCİ ÜrÜn AİlESİnE GEnEl BAKIŞ
ÖZEllİKlEr AVAntAJlAr
Intel® Xeon® E3-1200 v5 İşlemci ürün 
ailesi    

Giriş düzeyi fiyatlarında sunucu ve iş istasyonu sınıfı performans, güvenilirlik ve güvenlik
• İlk nesil Intel® Xeon® E3 1200 işlemci ailesi tabanlı iş istasyonlarına kıyasla, 1,43 kata kadar daha iyi 

performans sağlayarak işletmenizin büyümesini hızlandırın3,4,5

Skylake mikromimarisi Daha fazla enerji verimliliği ve performans
• Intel'in sektör lideri 14 nm işlem teknolojisi

Şirketinizi Korumak İçin Güvenilirlik ve Güvenlik
Hata düzeltme kodu (ECC) belleği 
desteği

Otomatik veri düzeltme sayesinde daha iyi veri bütünlüğü ve sistem güvenilirliği

Sunucular için Intel® Rapid Storage 
Teknolojisi enterprise 4.x6 (Intel RSTe)

Sabit sürücü hatası durumunda kesintisiz çalışma ve hızlı veri kurtarma
• Red Hat* ve SUSE* Linux* İşletim Sistemleri de dahil olmak üzere en yeni sunucu işletim sistem-
lerini (OS) destekler 

İş istasyonları için Intel® Rapid Storage 
Teknolojisi 14.x6 (Intel RST)

Sabit sürücü hatası durumunda kesintisiz çalışma ve hızlı veri kurtarmat
• Dinamik depolama hızlandırma—sistem güç durumu ilkelerini, G/Ç yükleme koşullarına ve güç 

profiline göre dinamik olarak ayarlar

Intel® Data Protection Teknolojisi 
(Advanced Encryption Standard New 
Instructions7 [AES-NI] ile)

Yanıtlama süresini yavaşlatmadan verileri şifreleyerek güvenliği arttırır

Intel® Data Protection Teknolojisi 
(Secure Key7 ile)

Geniş güvenlik uygulamaları yelpazesinde güvenliği ve performansı arttırır
• Daha hızlı ve daha yüksek kalitede kriptografik anahtarlar ve sertifikalara imkan tanır

Intel® Platform Protection Teknolojisi 
(Trusted Execution Teknolojisi7 (TXT) ile)

Birçok dijital tehdide karşı güvenliği arttırarak şirketinizi korur
• Sistemin bilinen bir iyi durumda başlatılmasına yardımcı olur  

Intel® Platform Protection Teknolojisi 
(BIOS Guard 2.07ile)

Sisteminizi kötü amaçlı yazılımlardan ve hizmet reddi (DoS) saldırılarından korur

Intel® Platform Protection Teknolojisi 
(OS Guard7ile)

Kötü amaçlı yazılımlara karşı korumayı güçlendirerek güvenliği arttırır
• Sunucu işletim sisteminiz için donanım tabanlı koruma sunar

Intel® Software Guard Extensions  
(Intel® SGX)

• Uygulama geliştiricilerin, daha yüksek yetki düzeylerinde sahte yazılım çalıştırılarak elde edilebil-
ecek yetkisiz erişimlere veya modifikasyonlara karşı hassas verileri korumasını mümkün kılar,8 
Windows* veya Linux* ortamında kullanımdayken verilerin güvenliğini sağlar.  

Sunucular için USB engelleyici Güvenliği ve üretkenliği arttırır
• Şirket ilkelerini uygulamanın ve belirli cihazları beyaz listeye alma esnekliği sunmanın yanı sıra, 
belirli cihaz sınıflarını engelleyerek kötü amaçlı yazılımların ve yetkisiz veri transferlerinin7 önlenme-
sine yardımcı olur  

Şirketinizi Büyütmeniz İçin Yanıt Hızı Yüksek Performans
Intel® Advanced Vector Extensions 29 
(Intel® AVX2)

Görüntüleme, video düzenleme, modelleme ve simülasyon uygulamaları geliştiricileri için
önemli performans avantajı

Intel® Turbo Boost Technology 2.09 İhtiyaç duyduğunuzda yüksek performans
• Ani yük artışlarında işlemci ve grafik performansını arttırır

Intel® Hyper-Threading Teknolojisi9 
(Intel® HT Teknolojisi)

Zor iş uygulamaları için daha hızlı performans
• İş parçacığı düzeyinde paralellik, çoklu iş parçacıklı ve aynı anda çalışan uygulamalardan avantaj 

elde eder

PCI Express* 3.0 bağlantı noktaları Depolama ve ağ oluşturma bağlantıları için ekstra kapasite ve esneklik
• Önceki nesil PCIe* 2.0'dan iki kata kadar daha fazla G/Ç bant genişliği3,5,10

Serial ATA 3.0 (SATA 3.0) Daha hızlı erişim, daha hızlı sistem başlangıçları ve daha kısa uygulama yükleme süreleri
• Bir önceki nesle kıyasla daha hızlı sabit sürücü performansı için veri iş hacmini iki katına çıkarır3,5,11

IA-32 için Intel® Virtualization Teknolo-
jisi12  
(Intel® VT) ve Intel 64  
(Intel® VT-x)

Çekirdek sanallaştırma işlemleri için daha hızlı performans
• Daha iyi uygulama performansı, canlı geçişler, kaynak sağlama, dinamik yük dengeleme ve felaket 

kurtarma avantajları sağlar

Direkt G/Ç için Intel Sanallaştırma 
Teknolojisi12  
(Intel® VT) (Intel® VT-d)

G/Ç sanallaştırma için entegre donanım desteği
• Daha iyi G/Ç performansı, daha fazla sistem güvenilirliği ve gelişmiş bellek koruması sağlar

Intel® Pro Wireless Display  
(iş istatsyonları için)

İş istasyonları için esneklik ile eksiksiz bir işbirliği çözümü sunar
• Ödüllü kullanım kolaylığı ve güvenlik ile yüksek kaliteli kablosuz ses ve görüntü deneyimi
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Intel® Xeon® E3-1200 v5 işlemci ürün ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için intel.com/xeone3

Intel® Xeon® e3-1200 v5 İŞleMCİ ÜrÜn AİleSİ SKU lİSteSİ

İşlemci numarası∆ CPU 
Grafikler

Core Hız L3 

Intel® turbo 
Boost teknolojisi 

2.0
Intel® Ht 

teknolojisi

Intel® HD 
Graphics 
P530** Güç

Standart SKU'lar

Intel® Xeon® E3-1280 v5 işlemci 4 0 3,70 GHz 8 MB – 80 W

Intel® Xeon® E3-1275 v5 işlemci 4 2 3,60 GHz 8 MB 80 W

Intel® Xeon® E3-1270 v5 işlemci 4 0 3,60 GHz 8 MB – 80 W

Intel® Xeon® E3-1245 v5 işlemci 4 2 3,50 GHz 8 MB 80 W

Intel® Xeon® E3-1240 v5 işlemci 4 0 3,50 GHz 8 MB – 80 W

Intel® Xeon® E3-1230 v5 işlemci 4 0 3,40 GHz 8 MB – 80 W

Intel® Xeon® E3-1225 v5 işlemci 4 2 3,30 GHz 8 MB – 80 W

Intel® Xeon® E3-1220 v5 işlemci 4 0 3,00 GHz 8 MB – – 80 W

Düşük Güç tüketen SKU'lar

Intel® Xeon® E3-1260L v5 işlemci 4 0 2,90 GHz 8 MB – 45 W

Intel® Xeon® E3-1240L v5 işlemci 4 0 2,10 GHz 8 MB – 25 W

Intel® Xeon® E3-1235L v5 işlemci 4 2 2,00 GHz 8 MB – 25 W

** Intel HD Graphics P530, iş istasyonu uygulama optimizasyonunu mümkün kılmak için en yeni sürüm Intel Graphics Sürücü, Intel C236 çip set ve Intel Xeon E3-1225 v5, E3-1235L v5, E3-1245 v5 
veya E3-1275 v5 işlemci gerektirir. Optimize edilmiş Intel HD Graphics P530, yalnızca Intel Xeon E3 işlemci ailesindeki belirli modellerde bulunur. İş istasyonlarına yönelik Intel Xeon işlemcilerle 
ilgili daha fazla bilgi için www.intel.com/go/workstation sayfasına bakın. Veri merkezi grafik teknolojilerine yönelik Intel Xeon işlemcilerle ilgili daha fazla bilgi için intel.com/datacentergraphics 
sayfasına bakın.

Intel® C230 SerİSİ ÇİP Setİ

Çip Seti
Intel® HD Graphics 

P530
Intel® AMt 

11.0
Intel® node 

Manager
Gen 3 
PCIe*

USB 3.0 
Bağlantı 

noktaları

SAtA 
Bağlantı 

noktaları 
6 GB/sn

Intel® rapid  
Storage teknolojisi lAn

Intel® C236 20+ 10+ 8+ Entegre MAC

Intel® C232 8+ 6+ 6+

+  Bağlantı noktası sayısı, G/Ç esnekliğinin toplam 26 bağlantı noktası için PCIe*, SATA ve USB 3.0 arasında nasıl yapılandırıldığına göre değişir. Intel C236, SATA 1,5/3/6 GB/sn'yi destekleyecektir. 
Intel Anti-Theft Teknolojisi, Intel C230 serisi çip setinin her SKU'su tarafından desteklenmez.

İş Arkadaşlarınızla Paylaşın
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∆	 Intel işlemci numaraları performans ölçütü değildir. İşlemci numaraları, işlemci sıra numaraları arasındaki farklılıkları değil, her işlemci serisi içindeki farklı özellikleri gösterir. Ayrıntılı bilgi 
için intel.com/products/processor_number adresine gidin. Intel ürünleri; tıbbi sistemler, hayat kurtarma, yaşam destek, kritik kontrol veya güvenlik sistemlerinde veya nükleer tesis 
uygulamalarında kullanılmak amacıyla tasarlanmamıştır.  
Belirtilen tüm tarih ve ürünler, yalnızca planlama amacıyla verilmiştir ve haber vermeksizin değiştirilebilir.

 1 Hiçbir bilgisayar sistemi tüm koşullar altında mutlak güvenlik sağlayamaz. Belirli Intel Core™ 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 intel.com/technology/securitysayfasını 
ziyaret edin.

2 Intel vPro teknolojisi karmaşık bir teknolojidir; kurulması ve etkinleştirilmesi gerekir. Özelliklerin kullanılabilirliği ve sonuçlar; donanım, yazılım ve BT ortamınızın kurulumuna ve 
yapılandırmasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için intel.com/technology/vprosayfasını ziyaret edin.

3    Performans testlerinde kullanılan yazılımlar ve iş yükleri yalnızca Intel mikroişlemcilerde performans sağlayacak şekilde optimize edilmiş olabilir. SYSmark* ve MobileMark* gibi perfor-
mans testleri, belirli bilgisayar sistemleri, bileşenleri, yazılımları, işlemleri ve işlevleri kullanılarak değerlendirilir. Bu etkenlerden herhangi birinde yapılacak bir değişiklik, sonuçların da 
değişmesine neden olabilir. Satın alma kararını verirken, ürünün diğer ürünlerle birlikte göstereceği performans da dâhil olmak üzere diğer bilgileri ve performans testlerini göz önünde 
bulundurmanız gerekir.

4 Referans sistem: Intel® Xeon® E3-1275 v2 İşlemci, Intel HD Graphics P400, 16 GB (4 x 4 GB DDR3-1600 MHz ECC UDIMM), Western Digital WD2000FYYZ HDD, RHEL v6.3-2.6.32-278, 
ACRVMBY1.86C, IC13. 

  Önceki nesil: Intel® Xeon® E3-1276 v3 İşlemci Supermicro 813M-3, X10SLM+-LN4f, Intel HD Graphics P4600, 16 GB (4 x 4 GB DDR3-1600 MHz ECC UDIMM), Western Digital WD500GB 
HDD, RHEL6.5-2.6.32-431, 1.1a, IC14. 

  Yeni Yapılandırma: Intel® Xeon® E3-1275 v5 İşlemci, RVP8 Skylake Referans Anakartı, Intel HD Graphics P530, 16 GB (2 x 8 GB DDR4-2133 MHz ECC UDIMM), Intel SSD 530 Serisi 120 GB 
model SSDSC2BW120A4, CentOS 7 - 3.10.0-123.el7.x86_64, SKLSE2R1.R00.X092.B00.1507130736, IC14.

5 Sonuçlar şirket içi Intel analizlerine dayalıdır ve sadece bilgi amaçlıdır. Sistemin donanım ya da yazılım tasarımında ya da yapılandırılmasındaki herhangi bir farklılık, gerçekleşen performansı 
etkileyebilir.

6 Intel Rapid Storage Teknolojisi hakkında daha fazla bilgi için intel.com/p/en_US/support/highlights/chpsts/imsm sayfasını ziyaret edin.
7 Hiçbir sistem mutlak güvenlik sağlayamaz. Etkinleştirilmiş bir Intel işlemci ile teknoloji kullanımı için optimize edilmiş bir yazılım gerektirir. Daha fazla bilgi için sisteminizin üreticisine ve/veya 

yazılım tedarikçinize danışın. 
8    Hiçbir bilgisayar sistemi mutlak güvenlik sağlayamaz. Intel teknolojileri, etkinleştirilmiş donanım, özel yazılım ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir.  
9 Intel teknolojileri, etkinleştirilmiş donanım, özel yazılım ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir. Sisteminizin üreticisine ya da perakende satıcınıza başvurun.
10 Saniyede sekiz gigatransfer (GT) ve PCIe 3.0 spesifikasyonundaki 128b/130b şifreleme, PCIe 2.0 spesifikasyonundan iki kat daha fazla bağlanabilir bant genişliğini mümkün kılar. Kaynak: 

pcisig.com/news_room/November_18_2010_Press_Release/.
11 SATA 3.x spesifikasyonu, SATA 2.x spesifikasyonunun sağladığı veri hızının iki katını (3 GB/sn'den 6 GB/sn'ye) sağlar. sata-io.org/technology/6Gbdetails.asp.
12 Intel teknolojilerinin özellikleri ve avantajları, sistem yapılandırmasına göre değişir ve etkinleştirilmiş donanım, yazılım veya hizmet etkinleştirmesi gerektirebilir. intel.com sayfasından veya OEM 

ya da bayinizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.  

Intel'in derleyicileri, Intel mikroişlemcilere özel olmayan optimizasyonlarda, Intel dışındaki mikroişlemcilerle aynı derecede optimizasyon sağlayabilirler veya sağlamayabilirler. Bu optimizasyonlar, 
SSE2, SSE3 ve SSE3 yönerge setlerini ve diğer optimizasyonları kapsar. Intel, Intel tarafından üretilmeyen mikroişlemcilerde uygulanan herhangi bir optimizasyonun kullanılabilirliğini, işlevselliğini 
ya da verimliliğini garanti etmez.
Bu üründeki mikroişlemcilere bağlı optimizasyonlar, Intel mikroişlemcilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Intel mikromimarisine özgü olmayan bazı optimizasyonlar, Intel mikroişlemciler için 
ayrılmıştır. Bu uyarı kapsamında yer alan özel yönerge setleri hakkında daha fazla bilgi almak için uygun ürün Kullanıcı ve Başvuru Kılavuzlarını okuyun.
Uyarı revizyon no 20110804
Bağıl performans, bir karşılaştırma testi sonucuna referans değer olarak 1.0 değerini atayıp, ardından referans platform için gerçekleşen karşılaştırma testi sonucunu diğer platformların her birinin 
karşılaştırma testi sonuçlarına bölerek ve bildirilen performans iyileştirmeleri ile bağlantılı bir bağıl performans sayısını bu değerlere atayarak hesaplanır.
Intel, üçüncü taraf karşılaştırma testlerini ya da burada belirtilen web sitelerinin tasarımlarını ve uygulamalarını kontrol etmemekte ya da denetlememektedir. Intel tüm müşterilerini ilgili web 
sitelerini veya benzer performans karşılaştırmalarının yer aldığı diğer siteleri ziyaret etmeleri ve satışa sunulan sistemlerin performansını yansıtıp yansıtmadığını doğrulamaları konusunda teşvik 
eder.
SPEC, SPECint, SPECfp, SPECrate, SPECpower, SPECjAppServer, SPECjEnterprise, SPECjbb, SPECompM, SPECompL ve SPEC MPI; Standard Performance Evaluation Corporation'a ait 
ticari markalardır. Daha fazla bilgi için http://www.spec.org adresine bakın.
Bu belgedeki bilgiler Intel ürünleriyle ilgili olarak sağlanmaktadır. Bu belgeyle, herhangi bir fikri mülkiyet hakkı için eski bir beyan nedeniyle veya başka hiçbir şekilde, açık veya örtülü hiçbir lisans 
verilmemektedir. Intel, bu tür ürünler için Intel Satış Hüküm ve Koşullarında belirtilenler dışında hiçbir yükümlülük kabul etmemekte ve belirli bir amaca uygunluk, 
ticarete elverişlilik veya herhangi bir patentin, telif hakkının ve başka fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesine dair sorumluluk ve garanti de dahil olmak üzere, Intel 
ürünlerinin satışı ve/veya kullanımı ile ilgili açık veya dolaylı her türlü garantiyi reddetmektedir. Intel ürünleri tıbbi, hayat kurtarma veya yaşam destek amaçlı kullanımlar 
için tasarlanmamıştır.
Intel, teknik özelliklerde ve ürün açıklamalarında herhangi bir zaman haber vermeksizin değişiklik yapabilir.
Telif Hakkı © 2015 Intel Corporation. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu, Intel Inside logosu, Intel vPro, Intel Iris ve Xeon, Intel Corporation’ın ABD ve/veya diğer 
ülkelerdeki ticari markalarıdır.  *Diğer adlar ve markalar başkalarının mülkiyetinde olabilir.                                                                                  330561-002US
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