
Bersiaplah untuk pengalaman yang mengagumkan dalam game, Realitas Virtual 
(VR), dan hiburan di mana pun Anda melakukan komputasi dengan rangkaian 
prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8. Prosesor generasi baru ini memperluas semua 
kemampuan yang menjadi favorit pengguna dalam platform desktop kami dengan 
inovasi canggih yang menarik untuk memberi Anda pengalaman mengagumkan 
dalam berbagai bentuk dan ukuran.

Performa Platform yang Luar Biasa
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8 menyempurnakan performa PC desktop umum 
hingga enam inti untuk daya pemrosesan yang lebih besar—artinya dua inti lebih 
banyak dibandingkan rangkaian prosesor Intel® Core™ generasi sebelumnya—Intel® 
Turbo Boost Technology 2.0 untuk meningkatkan frekuensi turbo maksimal hingga, 
4,7 GHz dan hingga 12 MB memori cache.¹ Intel® Hyper-Threading Technology¹ 
menghadirkan dukungan multitugas hingga 12 arah pada prosesor Intel® Core™ 
generasi terbaru. Untuk penggemar, prosesor Intel® Core™ i7-8700K Generasi ke-8 
yang tak terkunci memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyesuaikan performa 
platform ke potensi optimalnya dan menikmati pengalaman game dan VR yang 
menakjubkan.

Rangkaian prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8 baru menghadirkan:

• Portofolio mengagumkan dari perangkat standar dan tak terkunci untuk berbagai 
penggunaan dan tingkat performa.

• Akselerasi sistem baru saat dipasangkan dengan Intel® Optane™ Memory untuk 
memberikan respons sistem yang luar biasa.¹

• Intel® Turbo Boost Technology 2.0 untuk memberikan dorongan performa 
tambahan saat Anda memerlukannya.

• Intel® Hyper-Threading Technology, yang memungkinkan tiap inti prosesor 
mengerjakan dua tugas sekaligus, meningkatkan multitugas, mempercepat alur 
kerja, dan menyelesaikan lebih banyak tugas dengan lebih cepat.

• Dukungan teknologi memori RAM DDR4, yang memungkinkan sistem memiliki 
memori hingga 64 GB dan kecepatan transfer memori hingga 2666 MT/s.

• Kemampuan untuk mengatur rasio di-overclock per inti dengan prosesor yang tak 
terkunci,¹ saat dipasangkan dengan SKU chipset tertentu, untuk memberi Anda 
lebih banyak kontrol dan overclocking yang lebih mendetail² bagi platform Anda.
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Dapatkan Pengalaman Menakjubkan
Platform desktop dengan prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8 
dilengkapi dengan berbagai fitur baru dan yang disempurnakan 
untuk menghadirkan pengalaman menakjubkan yang tidak 
dapat ditangani PC berumur 5 tahun.

VR Mengagumkan
Pengalaman VR yang hebat melibatkan seluruh platform, 
bukan hanya satu komponen. Memerlukan kombinasi prosesor, 
grafis, konektivitas I/O, layar, dan audio yang ideal. Prosesor 
dengan performa tinggi adalah kunci untuk mendapatkan 
platform yang seimbang guna memberikan pengalaman VR 
yang hebat. Pasang HMD (head-mounted display) premium 
di PC dengan Intel® Core™ i7 atau i5, dan bersiaplah untuk 
terpesona. 

Game Hebat
Pengalaman bermain game yang luar biasa mencakup 
permainan game pribadi Anda yang lancar hingga ke seluruh 
komunitas game Anda. Rangkaian prosesor Intel® Core™ 
Generasi ke-8 memudahkan Anda berbagi pengalaman 
tersebut dengan live-streaming atau merekam, mengedit, 
dan memposting sorotan epik Anda. Untuk melakukan yang 
terbaik, dapatkan PC game yang hebat dengan prosesor Intel® 
Core™ i7 Generasi ke-8 yang memungkinkan Anda merasakan 
dan berbagi pengalaman bermain game terbaik.

Hiburan Definisi Ultra Tinggi (UHD)
Untuk memutar streaming film premium dalam UHD 4K yang 
menakjubkan, dapatkan platform canggih yang mendukung 
teknologi media mutakhir untuk mendapatkan hiburan hebat 
masa kini. Komputer desktop berbasis prosesor Intel® Core™ 
Generasi ke-8 mengintegrasikan teknologi media canggih yang 
menghadirkan konten premium berkualitas tinggi ke desktop 
Anda, termasuk:

• Enkode/dekode 10 bit High Efficiency Video Coding (HEVC), 
dekode 10-bit VP9:

– Menghadirkan streaming lancar hiburan UHD 4K premium 
ke PC Anda dari penyedia online terkemuka.

– Menyuguhkan pengalaman tampilan layar ukuran penuh 
yang memukau dengan video 4K dan tampilan 360 .̊

– Memungkinkan pembuatan video 4K yang menakjubkan 
dan dapat dibagikan dengan mudah.

• High Dynamic Range (HDR) dan Rec.2020 (Wide Color Gamut) 
menghasilkan cahaya yang nyata untuk menghadirkan 
pengalaman menonton video dan gambar sempurna.

• Teknologi Intel® Quick Sync Video mempercepat sebagian 
besar kemampuan video, sehingga memungkinkan pengguna 
berkreasi dan berbagi secara real-time dan melakukan 
multitugas tanpa gangguan.

Perlindungan Terbaik Tertanam dalam 
Silicon¹ 
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8 mengintegrasikan 
teknologi level perangkat keras yang memperkuat 
perlindungan perangkat lunak keamanan¹ yang Anda gunakan. 
Keamanan berbasis perangkat keras membantu Anda 
merasakan aktivitas online dan offline tanpa kekhawatiran, 
didukung dengan fitur yang meliputi:

• Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)¹ yang 
membantu aplikasi melindungi sistem dan data Anda.

• Intel® BIOS Guard dan Intel® Boot Guard untuk membantu 
melindungi sistem Anda selama pengaktifan.

Portofolio Prosesor yang Dapat 
Dikembangkan
Rangkaian prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8 merupakan 
investasi luar biasa dalam pengalaman desktop Anda baik 
untuk kebutuhan bermain game, hiburan, atau berbagai 
kebutuhan lainnya ke mana pun Anda pergi. Dari performa 
mencengangkan prosesor Intel® Core™ i7-8700K Generasi 
ke-8 dengan enam inti hingga kemampuan praktis prosesor 
Intel® Core™ i3-8100 Generasi ke-8, prosesor desktop generasi 
terbaru kami cocok untuk beragam kebutuhan dan anggaran. 
Bagi profesional yang berfokus pada performa, penggemar 
yang luar biasa antusias, atau pelanggan yang baru pertama 
kali membeli, ada prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8 yang 
memberikan pengalaman yang diinginkan. Jika bentuk dan 
ukuran adalah fokus Anda, rangkaian prosesor Intel® Core™ 
Generasi ke-8 menawarkan berbagai prosesor yang dirancang 
untuk PC desktop, dari tower game dengan performa tinggi 
hingga PC mini serbaguna yang ringkas dan bergaya untuk 
diletakkan di ruang tamu.

Bersiaplah untuk Terpesona dengan 
Rangkaian Prosesor Desktop Intel® Core™ 
Generasi ke-8 
Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8 adalah standar baru 
komputasi desktop dengan inovasi untuk mendorong 
pengalaman, kemampuan, serta bentuk dan ukuran yang 
menarik. Jelajahi berbagai hal menakjubkan yang dapat 
Anda lakukan bersama PC yang didukung prosesor Intel® 
Core™ Generasi ke-8 baru.
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SEKILAS FITUR PROSESOR DESKTOP INTEL® CORE™ GENERASI KE-8 

FITUR¹ MANFAAT

Intel® Turbo Boost 
Technology 2.0¹

Secara dinamis meningkatkan frekuensi prosesor sesuai kebutuhan dengan cara memanfaatkan celah (headroom) 
termal dan daya sewaktu beroperasi di bawah batas yang sudah ditetapkan.

Intel® Hyper-Threading 
Technology¹

Memberikan kemampuan dua thread pemrosesan per inti fisik. Aplikasi yang memiliki thread tinggi dapat 
melakukan tugas yang lebih banyak secara paralel sehingga tugas selesai lebih cepat.

Intel® Smart Cache Secara dinamis mengalokasikan cache bersama ke setiap inti prosesor berdasarkan beban kerja sehingga 
mengurangi latensi, dan meningkatkan kinerja.

Pengontrol Memori 
Terintegrasi

Menawarkan performa baca/tulis memori yang menakjubkan melalui algoritma prefetch yang efisien, latensi 
rendah, dan bandwidth memori yang lebih tinggi.

Intel® UHD Graphics¹ Memutar video UHD 4K dengan kejernihan luar biasa, melihat dan mengedit detail foto terkecil, serta memainkan 
game modern masa kini.

Intel® Quick Sync Video – Menghadirkan kemampuan konferensi video yang luar biasa, konversi video cepat, 
berbagi online, serta pengeditan dan pembuatan video yang cepat.

Overclocking Grafis/Memori/
Inti Prosesor²

Jika prosesor tak terkunci ini dipasangkan dengan SKU chipset tertentu, inti prosesor, grafis, dan memori dapat 
diatur untuk beroperasi pada frekuensi di atas frekuensi spesifikasi prosesor yang menghasilkan performa yang 
lebih baik.

Antarmuka PCI Express* 3.0 Menawarkan hingga 5 GT/s untuk akses cepat ke perangkat dan jaringan periferal dengan hingga 12 jalur dan 6 
port.⁴ Port PCI Express dapat dikonfigurasikan sebagai x1, x2, dan x4, tergantung pada desain motherboard.

Dukungan Intel® Optane™ 
Memory¹

Memberikan peningkatan performa serta waktu respons aplikasi yang cepat untuk responsitivitas dan akselerasi 
sistem saat dipasangkan dengan modul Intel® Optane™ Memory.

Intel® Power Optimizer dan 
Prosesor C-States

Intel® Power Optimizer meningkatkan periode kondisi tidur silikon di seluruh bahan platform, termasuk CPU, 
chipset, dan komponen sistem pihak ketiga, untuk mengurangi daya. Prosesor C-states (C8-C10) memberikan daya 
siaga rendah.

Intel® Virtualization 
Technology¹

Memungkinkan satu platform perangkat keras untuk berfungsi sebagai beberapa platform "virtual". Menawarkan 
kemampuan pengelolaan yang lebih baik dengan cara membatasi downtime dan mempertahankan produktivitas 
dengan mengisolasi berbagai aktivitas komputasi ke dalam beberapa partisi terpisah.

VMCS Shadowing VMCS Shadowing memungkinkan Manajer Mesin Virtual (Virtual Machine Manager/VMM) berjalan dalam mode 
tamu (virtualisasi bertingkat) untuk mengakses memori VMCS bayangan menggunakan instruksi VMRead/VMWrite 
normal. Teknologi ini mengurangi overhead untuk pengalaman pengguna yang lebih alami dan responsif. Teknologi 
ini juga memungkinkan pengguna mengontrol data dan aplikasi pribadi dan profesional mereka sembari dilindungi 
oleh keamanan yang mengubah standar.

Intel® Advanced Encryption 
Standard New Instructions 
(Intel® AES-NI)¹

Mesin AES yang cepat dan aman untuk berbagai aplikasi enkripsi, termasuk enkripsi disk sepenuhnya, enkripsi 
penyimpanan file, akses kondisional konten HD, keamanan internet, dan VoIP. Konsumen diuntungkan dari konten 
email dan Internet yang dilindungi, sekaligus enkripsi disk yang responsif dan cepat.

Intel® Transactional 
Synchronization Extensions 
(Intel® TSX)¹

Seperangkat instruksi yang berfokus pada penskalaan performa multithread level perusahaan, membuat operasi 
paralel lebih efisien melalui kontrol thread dan kunci perangkat lunak yang ditingkatkan. Instruksi ini menawarkan 
keunggulan performa untuk aplikasi virtualisasi dan kecerdasan bisnis/analisis data besar level perusahaan, yang 
melibatkan kolaborasi multi pengguna.

Intel® Advanced Vector 
Extensions 2 (Intel® AVX2)³

AVX2 adalah ekstensi AVX1 dengan instruksi baru yang dioptimalkan untuk memberikan performa yang 
ditingkatkan pada aplikasi intensif titik ambang. AVX 2.0 menambahkan instruksi bilangan bulat 256-bit dan 
instruksi baru untuk FMA (Fused Multiply Add). FMA memberikan performa media dan komputasi titik ambang yang 
lebih baik, termasuk pengenalan wajah; penggambaran profesional; komputasi dengan performa tinggi; gambar 
dan video pelanggan; kompresi; dan enkripsi.

Intel® Software Guard 
Extensions(Intel® SGX)¹

Penyempurnaan prosesor yang dirancang untuk membantu melindungi integritas dan kerahasiaan aplikasi serta 
ketahanan terhadap serangan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.

Intel® BIOS Guard¹ Augmentasi kemampuan perlindungan flash BIOS berbasis chipset yang sudah ada yang ditargetkan untuk 
mengatasi ancaman malware yang meningkat terhadap penyimpanan flash BIOS. Augmentasi ini membantu 
melindungi flash BIOS dari modifikasi tanpa otorisasi produsen platform, membantu melindungi platform dari 
serangan DOS (penolakan layanan) tingkat rendah, dan memulihkan BIOS ke keadaannya yang kembali baik setelah 
mendapat serangan.

Intel® Boot Guard¹ Perlindungan integritas boot berbasis perangkat keras yang membantu mencegah pengambilalihan perangkat 
lunak dan malware tanpa izin atas blok boot yang penting untuk fungsi sistem, sehingga menghasilkan tingkat 
keamanan platform tambahan berdasarkan perangkat keras. Jenis boot yang dapat dikonfigurasi meliputi:

Boot Terukur - mengukur blok boot awal ke perangkat penyimpanan platform seperti modul platform tepercaya 
(TPM) atau Intel® Platform Trust Technology.

Boot Terverifikasi - secara kriptografis memverifikasi blok boot awal platform menggunakan kunci kebijakan boot.

Intel® OS Guard¹ Fitur keamanan berbasis perangkat keras yang melindungi kernel OS (sistem operasi). OS Guard membantu 
mencegah penggunaan data berbahaya atau kode serangan yang berada di area memori yang ditandai sebagai 
halaman mode pengguna dalam mengambil alih atau meretas kernel OS. OS Guard tidak hanya untuk aplikasi 
tertentu dan melindungi kernel dari semua aplikasi.

Intel® Identity Protection 
Technology¹

Melindungi kredensial sandi satu kali pakai (OTP) dan sertifikat infrastruktur kunci publik (PKI) dan menambahkan 
lapisan autentikasi faktor kedua terenkripsi untuk transaksi online.

Intel® Secure Key¹ Generator angka acak berbasis perangkat keras keamanan yang dapat digunakan untuk membuat kunci berkualitas 
tinggi untuk protokol (enkripsi dan dekripsi) kriptografi. Memungkinkan entropi kualitas yang sangat diidamkan di 
dunia kriptografi untuk meningkatkan keamanan.
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PERBANDINGAN PROSESOR DESKTOP INTEL® CORE™ 
GENERASI KE-8¹

Frekuensi Prosesor Maksimum (GHz) Hingga 4,7 Hingga 4,3 Hingga 4,0

Jumlah Inti/Thread Prosesor 6/12 6/6 4/4

Intel® Turbo Boost Technology 2.0¹ Ya Ya Tidak

Intel® Hyper-Threading Technology¹ Ya Tidak Tidak

Ukuran Intel® Smart Cache (MB) 12 9 Hingga 8

Dukungan Jenis Memori DDR4-2666 DDR4-2666 DDR4-2400

Jumlah Saluran Memori¹ 2 2 2

Intel® UHD Graphics¹ 630 630 630

Frekuensi Dinamis Grafis (MHz) Hingga 1200 Hingga 1150 Hingga 1150

Intel® Quick Sync Video¹ Ya Ya Ya

Overclocking Grafis/Memori/Inti Prosesor² Ya 
(dengan SKU tertentu)

Ya 
(dengan SKU tertentu)

Ya 
(dengan SKU tertentu)

Dukungan Intel® Optane™ Memory¹ Ya Ya Ya

Intel® Virtualization Technology¹ Ya Ya Ya

Intel® AES-NI Ya Ya Ya

Intel® TSX¹ Ya Ya Ya

Intel® AVX2³ Ya Ya Ya

Intel® SGX¹ Ya Ya Ya

Intel® BIOS Guard¹ Ya Ya Ya

Intel® Boot Guard¹ Ya Ya Ya

Intel® OS Guard¹ Ya Ya Ya

Intel® Identity Protection Technology¹ Ya Ya Ya

Prosesor desktop Intel® Core™ Generasi ke-8 memerlukan motherboard berbasis chipset Intel® Seri 300.

1 Fitur dan manfaat teknologi Intel akan tergantung pada konfigurasi sistem dan mungkin memerlukan perangkat keras, perangkat lunak, atau aktivasi layanan yang didukung. Performa dapat 
beragam, tergantung pada konfigurasi sistem. Tidak ada sistem komputer yang sepenuhnya aman.. Hubungi produsen atau peritel sistem Anda, atau pelajari lebih lanjut di www.intel.com. 

2 Mengubah frekuensi atau tegangan clock dapat merusak atau mengurangi masa pakai prosesor dan komponen sistem lainnya, dan dapat mengurangi performa dan stabilitas sistem. Garansi 
produk mungkin tidak berlaku jika prosesor dioperasikan di luar spesifikasinya. Untuk rincian tambahan, hubungi produsen sistem dan komponen.

3 Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) dirancang untuk mencapai pengolahan bilangan bulat tertentu dan operasi titik ambang yang lebih tinggi. Karena beragamnya karakteristik daya 
prosesor, penggunaan petunjuk AVX dapat mengakibatkan a) sejumlah komponen beroperasi di bawah frekuensi terukur dan b) sejumlah komponen dengan Intel® Turbo Boost Technology 2.0 
tidak mencapai frekuensi apa pun atau frekuensi turbo maksimum. Performa bervariasi tergantung perangkat keras, perangkat lunak, dan konfigurasi sistem. Anda harus menghubungi produsen 
sistem Anda untuk informasi lebih lanjut. *Intel® Advanced Vector Extensions merujuk pada Intel® AVX, Intel® AVX2, atau Intel® AVX-512. Untuk informasi selengkapnya tentang Intel® Turbo Boost 
Technology 2.0, buka http://www.intel.com/go/turbo.

4 Jumlah port yang sebenarnya tersedia dapat beragam menurut nomor prosesor dan konfigurasi sistem. Lihat spesifikasi terkait nomor prosesor yang bersangkutan atau hubungi vendor sistem 
untuk informasi lebih lanjut.
Tidak semua fitur tersedia pada semua prosesor atau chipset. Untuk informasi selengkapnya terkait prosesor mana yang mendukung kemampuan tersebut, lihat ark.intel.com.
© 2017 Intel Corporation. Intel, logo Intel, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Core, dan Intel Optane adalah merek dagang Intel Corporation atau anak perusahaannya di A.S. dan/atau negara-
negara lainnya.

*Nama dan merek lain adalah hak milik dari masing-masing pemiliknya. 0817/TM/HBD/PDF CHarap Didaur Ulang 336286-001ID

Untuk informasi lebih lanjut tentang rangkaian prosesor dekstop Intel® Core™ Generasi ke-8 baru,  
kunjungi www.intel.com/products/desktop/processors.
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