
Intel Gizli Belgesi

1. Conqueror's Blade oyununda 9. Nesil Intel® Core™ i9-9900K ile 6. Nesil Intel® Core™ i7-6700K karşılaştırılarak FPS ölçülmüştür
2. World of Tanks enCore Demo Uygulaması İş Yükü kullanılarak ve 9. Nesil Intel® Core™ i9-9900K işlemci ile 6. Nesil Intel® Core™ i7-6700K işlemci karşılaştırılarak ölçülmüştür

M
A

K
S

.

3 yıllık bilgisayara² kıyasla, 

Total War: Three Kingdoms 
oyununda MAKS. %35 DAHA 
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3 yıllık bilgisayara¹ kıyasla 

PlayerUnknown's Battlegrounds 
oyununda MAKS. %27 DAHA 
HIZLI MEGA GÖREV YÜRÜTME 
PERFORMANSI

MUHTEŞEM OYUN PERFORMANSI

Performans sonuçları 10 Ağustos 2019 tarihinde yapılan testlere dayalıdır ve genel kullanıma açık tüm güvenlik güncellemelerini yansıtmayabilir. 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 
sonuçlarıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen https://www.intel.com.tr/benchmarks sayfasını ziyaret edin. © Intel Corporation.  Intel, Intel logosu ve diğer Intel markaları, Intel Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.  Diğer adlar ve markalar başkalarının 
mülkiyetinde olabilir.

Önemli ürün özellikleri:

• Kutudan çıkardığınız anda 8 çekirdeğin hepsinde 5,0 Ghz'ye varan 
turbo frekansı

• 16 iş parçacığı, 127 W, 40 platform PCIe şeridi

• Mevcut Intel® Z390 çip setli anakartlarla uyumludur; en yeni BIOS 
sürümüne yükseltme önerilir

• Sınırlı adette¹ ve yalnızca sınırlı bir süre için mevcuttur!

Güçlü Intel® Core™ i9-9900K mimarisini temel alan Intel® Core™ i9-9900KS, 
daha da fazla performans sunan özel sürüm bir üst segment işlemcidir.

1. Intel, sınırlı hacmi nedeniyle bu işlemcinin hem kutu hem de tepsili sürümleri için bir yıllık garanti vermektedir 
2. PUBG Mega Görev Yürütme, Oyun, Yayın ve Kayıt iş yükünde 9. Nesil Intel® Core™ i9-9900KS ile 6. Nesil Intel® Core™ i7-6700K karşılaştırılarak ölçülmüştür
3. Total War: Three Kingdom, Kampanya, 1080p Yüksek Ayarlar kullanılarak 9. Nesil Intel® Core™ i9-9900KS işlemci ile 6. Nesil Intel® Core™ i7-6700K işlemci karşılaştırılarak oyun sırasındaki FPS ölçülmüştür

https://www.intel.com.tr/content/www/tr/tr/benchmarks/benchmark.html

