BỘ XỬ LÝ INTEL® CORE™
THẾ HỆ THỨ 10
TÓM LƯỢC BÁN HÀNG
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BỘ XỬ LÝ INTEL® CORE™
THẾ HỆ THỨ 10 MỚI
GIẢI PHÓNG HIỆU NĂNG VÀ ĐỊNH
NGHĨA LẠI TRẢI NGHIỆM

ICE LAKE

GIẢI TRÍ & HIỆU NĂNG THEO MỘT CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

ĐỊNH NGHĨA LẠI NHỮNG ĐIỀU KHẢ THI Ở MÁY TÍNH CÁ
NHÂN MỎNG VÀ NHẸ

NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

THIẾT KẾ MỎNG VÀ
NHẸ ĐÁNG KỂ

HIỆU NĂNG
THÔNG MINH

Được thiết kế cho phần mềm trí tuệ nhân tạo của
tương lai
Giúp khách hàng hoàn thành mọi tác vụ một cách
nhanh chóng bằng AI tích hợp tối ưu, mang lại khả
năng xử lý hiệu quả và thông minh đáng kinh ngạc.

Cỗ máy năng suất
Hiệu năng mạnh mẽ và tốc độ phản
hồi nhanh chóng để xử lý các khối
lượng công việc đa luồng đòi hỏi
cao, bao gồm các trong phân khúc
thương mại.

GIẢI TRÍ
SỐNG ĐỘNG

Bước nhảy vọt trong giải trí
Hình ảnh đột phá với đồ hoạ Intel® Iris® Plus.

Hòa nhập trọn vẹn trong không
gian giải trí
Dễ dàng xử lý các dự án sáng tạo.

KẾT NỐI
TỐT NHẤT

Định nghĩa lại khả năng kết nối của máy tính cá nhân với Wi-Fi 6 và Thunderbolt™ 3
Thay đổi lớn nhất về kiến trúc Wi-Fi trong vòng một thập kỷ, mang đến hiệu năng Wi-Fi
tốt nhất. Tích hợp Thunderbolt™ 3, cổng kết nối nhanh và đa dụng.

GIỚI THIỆU
Không được dùng tên mã với khách hàng cuối

COMET LAKE

Các hệ thống mỏng hơn và sang trọng hơn yêu
cầu phải có hiệu năng CPU, đồ hoạ 3D và đa
phương tiện tối ưu với các chức năng AI tích
hợp.

Các hệ thống được tối ưu về hiệu năng yêu
cầu phải có hiệu năng CPU tối ưu để xử lý
các tác vụ năng suất với thiết kế mỏng và
nhẹ ấn tượng.
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INTEL® CORE™
THẾ HỆ THỨ 10
(ICE LAKE)
ĐỊNH NGHĨA LẠI NHỮNG ĐIỀU KHẢ THI Ở
MÁY TÍNH MỎNG VÀ NHẸ

HIỆU NĂNG
THÔNG MINH

•

Hiệu năng thông minh cho phần mềm
và khối lượng công việc của hiện tại và
tương lai

•

Thích ứng với những tác vụ mà khách
hàng thực hiện, để mang đến trải nghiệm
theo ý muốn và nhanh hơn

•

GIẢI TRÍ
SỐNG ĐỘNG

Tự động tinh chỉnh và điều khiển nâng
cao đối với hiệu năng bộ xử lý

•

Đồ hoạ tích hợp có hiệu năng cao
nhất trên máy tính cá nhân mỏng và
nhẹ²

•

Chơi các game hàng đầu ở độ phân
giải 1080p

•
•

KHẢ NĂNG KẾT
NỐI TỐT NHẤT

Sáng tạo nội dung ở mức độ chuyên
nghiệp
Xem video HDR 4K60 với một tỷ màu

• Intel® Wi-Fi 6 GIG+ giúp triển khai
Wi-Fi 6 tối ưu trên máy tính để mang
đến hiệu năng phản hồi nhanh hơn
trong toàn bộ ngôi nhà sau khi đã kết
nối
• Thunderbolt™ 3 lần đầu tiên được tích
hợp đến 4 cổng để kết nối nhanh
chóng và linh hoạt với mọi đế sạc, màn
hình hoặc thiết bị dữ liệu

Tăng lên đến

1 TFLOP
KHẢ NĂNG SUY LUẬN
trên máy tính cá
nhân mỏng và nhẹ

Tăng lên đến

+20%

HIỆU SUẤT ĐỒ HỌA
với công nghệ
Intel® Adaptix™¹

Nhanh hơn gấp

Nhanh hơn khoảng

2 lần

2 lần

TỐC ĐỘ
KHUNG HÌNH

MÃ HOÁ VIDEO

với chất lượng cao hơn⁴

khi chơi game ở độ
phân giải 1080p³

Tốc độ Wi-Fi
NHANH HƠN gần

3 lần

với Intel® Wi-Fi 6
(Gig+) so với
Wi-Fi (.11ac)
thế hệ trước⁵

NHANH HƠN ĐẾN

4 lần
VỚI Thunderbolt™ 3
so với USB 3.1⁶

Xem slide Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý/hiệu năng và công bố về cấu hình để biết chi tiết. Không sản phẩm nào có thể bảo mật tuyệt đối. Phần mềm và khối lượng công việc dùng trong các cuộc thử nghiệm về hiệu suất
có thể đã được tối ưu hóa để đạt hiệu suất chỉ trên bộ vi xử lý Intel. Để biết thông tin đầy đủ hơn về kết quả kiểm tra hiệu suất và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.vn/content/www/vn/vi/benchmarks/benchmark
Không được dùng tên mã với khách hàng cuối
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ĐỒ HOẠ INTEL® IRIS® PLUS
MỚI CHO ICE LAKE
ĐỒ HOẠ THẾ HỆ MỚI ĐỂ GIẢI TRÍ VÀ CHƠI
GAME CỰC KỲ SỐNG ĐỘNG VÀ CHÂN THỰC

Đồ hoạ TeraFLOPS
đầu tiên của Intel

Hiệu năng cao dành cho
người dùng phổ thông và
khách hàng chuyên dụng

Nhanh chóng, tiết kiệm
điện năng sáng tạo nội
dung khi di chuyển

Phát lại HDR 4K mượt
mà mang lại trải nghiệm
hình ảnh cao cấp

Sáng tạo nội dung nhanh hơn
với khả năng tăng tốc AI/ML so
với đồ hoạ Intel® thế hệ trước⁴,⁷

Xem slide Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý/hiệu năng và công bố về cấu hình để biết chi tiết. Không sản phẩm nào có thể bảo mật tuyệt đối. Phần mềm và khối lượng công việc dùng trong các cuộc thử nghiệm về hiệu suất
có thể đã được tối ưu hóa để đạt hiệu suất chỉ trên bộ vi xử lý Intel. Để biết thông tin đầy đủ hơn về kết quả kiểm tra hiệu suất và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.vn/content/www/vn/vi/benchmarks/benchmark
Không được dùng tên mã với khách hàng cuối
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ICE LAKE VỚI SỨC MẠNH
CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BỘ TĂNG TỐC TIẾT
KIỆM ĐIỆN NĂNG

NỀN TẢNG ĐƯỢC CẢI THIỆN AI VÀ TÍCH
HỢP TOÀN DIỆN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

BỘ LỆNH AI ĐẦU TIÊN
trên máy tính mỏng và nhẹ

các ứng dụng

THOẠI AI
CỤC BỘ

HIỆU NĂNG THÔNG MINH
Khoảng

2,5 lần

NĂNG SUẤT CAO,
KHỐI LƯỢNG CÔNG
VIỆC DUY TRÌ LIÊN
TỤC

Được tối ưu cho

HIỆU NĂNG AI

cao hơn khoảng 2,5 lần
so với thế hệ trước⁸

Với đồ họa
Intel® Iris® Plus

TĂNG TỐC HIỆU NĂNG VỚI DL BOOST
Khoảng

8 lần

HIỆU NĂNG

cao hơn khoảng 8 lần so với sản phẩm cạnh
tranh khi sử dụng công nghệ tăng cường học
sâu Intel® Deep Learning (DL) Boost⁸

Xem slide Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý/hiệu năng và công bố về cấu hình để biết chi tiết. Không sản phẩm nào có thể bảo mật tuyệt đối. Phần mềm và khối lượng công việc dùng trong các cuộc thử nghiệm về hiệu suất
có thể đã được tối ưu hóa để đạt hiệu suất chỉ trên bộ vi xử lý Intel. Để biết thông tin đầy đủ hơn về kết quả kiểm tra hiệu suất và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.vn/content/www/vn/vi/benchmarks/benchmark
Không được dùng tên mã với khách hàng cuối
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INTEL® CORE™ THẾ HỆ THỨ 10
(COMET LAKE U/Y)
NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI.
THIẾT KẾ MỎNG VÀ NHẸ ĐÁNG KỂ.

•

NĂNG SUẤT
VƯỢT TRỘI

•

Những tính năng về hiệu năng
thông minh tích hợp dự đoán nhu
cầu của người dùng và thích ứng
với những nhu cầu đó

16%

Mang tính cá nhân hơn bao giờ hết
với khả năng tương tác tự nhiên,
liền mạch và phản hồi nhanh bằng
cách sử dụng dịch vụ thoại dựa vào
ADSP lõi tứ tích hợp

•

GIẢI TRÍ KHI
ĐANG DI CHUYỂN

KHẢ NĂNG KẾT
NỐI TỐT NHẤT

HIỆU NĂNG TỔNG
THỂ TỐT HƠN ĐẾN

•

so với thế hệ trước⁹

Trải nghiệm cùng mức hiệu
năng mạnh mẽ và có thể đa
nhiệm dù đang cắm sạc hay
đang di chuyển
Phát trực tiếp nội dung UHD
cao cấp hoặc chơi game ở
định dạng HD với đồ họa
UHD Intel®

• Wi-Fi 6 giúp tải về nhanh
chóng và hiệu năng phản hồi
nhanh hơn trong toàn bộ ngôi
nhà sau khi đã kết nối

• Thunderbolt™ 3 cung cấp kết
nối đa năng nhất, nhanh nhất
với mọi đế cắm, màn hình hoặc
thiết bị dữ liệu

TỐC ĐỘ BỘ NHỚ NHANH HƠN
so với thế hệ trước¹⁰ và sẽ

HỖ TRỢ BỘ NHỚ
LPDDR⁴ trong thời gian
tới

TUỔI THỌ PIN

LÂUDÀI
Gần

3 lần
TỐC ĐỘ KHÔNG DÂY
NHANH HƠN GẦN 3 LẦN
với Intel® Wi-Fi 6 (Gig+)
so với Wi-Fi (.11ac) thế hệ
trước⁵

TRẢI NGHIỆM HÌNH ẢNH

4K

LÊN ĐẾN

8 lần
Thunderbolt™ 3 có BĂNG
THÔNG LỚN HƠN ĐẾN 8
LẦN so với USB 3.0⁶

Xem slide Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý/hiệu năng và công bố về cấu hình để biết chi tiết. Không sản phẩm nào có thể bảo mật tuyệt đối. Phần mềm và khối lượng công việc dùng trong các cuộc thử nghiệm về hiệu suất
có thể đã được tối ưu hóa để đạt hiệu suất chỉ trên bộ vi xử lý Intel. Để biết thông tin đầy đủ hơn về kết quả kiểm tra hiệu suất và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.vn/content/www/vn/vi/benchmarks/benchmark
Không được dùng tên mã với khách hàng cuối
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TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ/HIỆU NĂNG VÀ CÔNG BỐ VỀ CẤU HÌNH
Phần mềm và khối lượng công việc dùng trong các cuộc thử nghiệm về hiệu suất có thể đã được tối ưu hóa để đạt hiệu suất chỉ trên bộ vi xử lý Intel. Các bài kiểm tra hiệu suất như SYSmark và MobileMark, được đo bằng cách sử dụng các hệ thống máy tính, thành phần, phần
mềm, thao tác và chức năng chuyên dụng. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo thông tin và các kết quả kiểm tra hiệu suất khác để có thể đánh giá đầy đủ về sản phẩm bạn muốn mua, bao gồm cả hiệu suất của sản phẩm
đó khi kết hợp với các sản phẩm khác. Để biết thông tin đầy đủ hơn về kết quả kiểm tra hiệu suất và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.vn/content/www/vn/vi/benchmarks/benchmark
Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày có trong thông tin cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật bảo mật hiện đã công bố. Xem thông báo về cấu hình để biết chi tiết. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.
¹Thiết kế hàng đầu với Intel Adaptix giúp tăng thêm 20% hiệu năng đồ hoạ: Khối lượng công việc: điểm đồ hoạ 3DMark11 v 1.0.132. Máy tính xách tay tiền sản xuất Dell XPS có bật công nghệ Intel Adaptix, Bộ xử lý: Intel® Core™ i7-1065G7; BIOS Phiên bản 1.0.7; Bộ nhớ: 2
LPDDR4-3733 16GB; Bộ lưu trữ: SSD TOSHIBA KBG40ZPZ1T02 1024GB NVME; Độ phân giải màn hình: UHD; HĐH: Windows* 10 19H1 so với cấu hình – RVP nội bộ của Intel, Bộ xử lý: Intel® Core™ i7 i7-1065G7; PL1=15W TDP; Bộ nhớ: 2 LPDDR4-3733 2Rx8 8GB; Bộ lưu trữ:
SSD Intel® 760p m.2 PCIe NVMe với trình điều khiển Microsoft AHCI; Độ phân giải màn hình: 3840x2160 eDP Panel 12.5”; HĐH: Windows* 10 RS4-17134.112
²Đồ hoạ tích hợp có hiệu năng cao nhất trên máy tính mỏng và nhẹ: so sánh AMD 3700U 25W với ICL 25W P2CA. Intel có lợi thế trên Overwatch cao hơn 16% và dẫn đầu trong nhiều tựa game khác như Fortnite, Rainbow Six Siege, World of Tanks và 3DMark Firestrike.
1.Đánh giá trên các nền tảng sử dụng: HP Envy x360 15m-ds0012dx đã sản xuất, Ryzen 7 3700U, 4C/8T, lên đến 4Ghz, AMD Radeon Vega 10, Trình điều khiển GFX Adrenalin 2019 19.4.3, Bộ nhớ DDR4-2400 8GB, Bộ lưu trữ SK Hynix BC501 256GB, Windows 10 RS5
Build Phiên bản 475, Bios F.07
2.Ice Lake U RVP tiền sản xuất của Intel, PL1= 15W, 4C/8T, Turbo TBD, Đồ hoạ Intel thế hệ thứ 11, trình điều khiển gfx tiền sản xuất, Bộ nhớ LPDDR4X-3733 8GB, Bộ lưu trữ SSD Intel Pro 7600P 256GB, Windows 10 RS5 Build 475
³Hiệu năng đồ họa Ice Lake cao hơn khoảng 2 lần và FPS nhanh hơn đến 1,8 lần: Khối lượng công việc: 3DMark11 v 1.0.132. Cấu hình ICL U4+2 15W tiền sản xuất của Intel (Giả định):, Bộ xử lý: Intel® Core™ i7 (ICL-U 4+2) PL1=15W TDP, 4C8T, Bộ nhớ: 2 LPDDR4-3733 2Rx8 8GB,
Bộ lưu trữ: SSD Intel® 760p m.2 PCIe NVMe với trình điều khiển Microsoft AHCI, Độ phân giải màn hình: 3840x2160 eDP Panel 12.5”, HĐH: Windows* 10 RS5-17763.316, Trình điều khiển đồ họa: PROD-H-RELEASES_ICL-PV-2019-04-09-1006832 so với cấu hình – Cấu hình
WHL U4+2 15W tiền sản xuất của Intel (Đã đo), Bộ xử lý: Intel® Core™ i7-8565U (WHL-U4+2) PL1=15W TDP, 4C8T, Turbo lên đến 4,6Ghz, Bộ nhớ: 2 DDR4-2400 2Rx8 8GB, Bộ lưu trữ: SSD Intel® 760p m.2 PCIe NVMe với trình điều khiển Microsoft AHCI, Độ phân giải màn hình:
3840x2160 eDP Panel 12.5”, HĐH: Windows* 10 RS4-17134.112, Trình điều khiển đồ họa: 100.6195. Theo kết quả đánh giá của Intel từ tháng 4 năm 2019.
⁴Tốc độ mã hoá video của Ice Lake nhanh hơn khoảng 2 lần: Dựa vào kết quả chuyển mã 4k HEVC thành 4k HEVC (8bit). Hệ thống tiền sản xuất của Intel, ICL 15w so với WHL 15w. Theo kết quả đánh giá của Intel từ tháng 4 năm 2019.
WHL-U RVP tiền sản xuất của Intel, Intel® Core™ i7-8565U, 15W TDP, 4C/8T, Turbo 4,6Ghz, Đồ họa Intel UHD 620, Trình điều khiển GFX v 25.20.100.6793, Bộ nhớ 2 DDR4 8GB, Bộ lưu trữ SSD Intel 760P 512GB, Windows 10 RS5 Build 17763, BIOS x200 (đối với điểm chuẩn
video Stylize và hiệu năng đồ hoạ)
RUG 1055: RUG này đo thời gian cầu thiết để hoàn tất Style Transfer bằng cách sử dụng plug-in AI Style Transfer cho PowerDirector. Cụ thể, RUG này sử dụng kiểu “Starry Night” trong bộ Van Gogh AI Styles Pack. RUG chuyển đổi video có tên “Skateboard.mp4” do
PowerDirector cung cấp, đây là video MP4 AVC có độ phân giải 1280X720 @ 29.97 fps và tốc độ bit là 4,27 Mbps. RUG sử dụng gia tốc bằng phần cứng (nếu có trên hệ thống) và tùy chọn OpenVINO™ được sử dụng nếu có. Phiên bản Cyberlink PowerDirector 17 Ultra
⁵Tốc độ không dây của Ice Lake nhanh hơn khoảng 3 lần: 802.11ax 2x2 160MHz giúp đạt tốc độ dữ liệu lý thuyết tối đa là 2402Mbps, nhanh hơn gần gấp 3 lần (2,8 lần) so với 802.11ac 2x2 80MHz (867Mbps), theo tài liệu ghi nhận về thông số kỹ thuật tiêu chuẩn không dây
IEEE 802.11 và cần dùng bộ định tuyến mạng không dây 802.11ax được lập cấu hình tương tự.
⁶Tốc độ truyền dữ liệu, khác với tổng băng thông khả dụng cho dữ liệu và lưu lượng hiển thị, phụ thuộc vào cấu hình của hệ thống. Mức cải thiện gấp 4 lần so với USB 3,1 là tổng băng thông có sẵn cho dữ liệu và hiển thị, không phải tốc độ truyền dữ liệu. Tốc độ truyền dữ liệu
phụ thuộc vào cấu hình hệ thống.
⁷Cyberlink PowerDirector - Stylize (cách điệu hóa) một video.
⁸Hiệu năng AI cao hơn Ice Lake khoảng 2,5 lần và cao hơn khoảng 8 lần so với sản phẩm cạnh tranh: Khối lượng công việc: số lượng hình ảnh trên mỗi giây bằng cách sử dụng AIXPRT Community Preview 2. Cấu hình: Hệ thống tiền sản xuất của Intel, ICL-U, PL1 15W, 4C/8T, Đồ
họa Intel Gen11, Trình điều khiển GFX tiền sản xuất, Bộ nhớ LPDDR4X-3733 8GB, Bộ lưu trữ SSD Intel Pro 760P 256GB, HĐH Microsoft Windows 10, RS5 Build 475, bios tiền sản xuất so với ICL U 15W tiền sản xuất của Intel. Cấu hình: Bộ xử lý: Intel® Core™ i7 (ICL-U 4+2)
PL1=15W TDP, 4C/8T, Đồ hoạ Intel thế hệ thứ 11, Trình điều khiển tiền sản xuất, Bộ nhớ: LPDDR4X-3733 8GB, Bộ lưu trữ: SSD Intel Pro 7600P 256GB, HĐH: Windows* 10 RS5 Build Phiên bản 475 so với Hệ thống OEM có sẵn trên thị trường sử dụng AMD* Ryzen 7 3700U
2,3GHz, Turbo lên đến 4GHz 4C/8T, đồ hoạ AMD* Radeon* Vega 10, Trình điều khiển Gfx Adrenalin 2019 19.4.3, Bộ nhớ DDR4-2400 8GB, Bộ lưu trữ SK Hynix BC501 256GB, HĐH – Microsoft Windows 10 RS5 Build 475 Bios F.07. Theo kết quả đánh giá của Intel từ tháng 5 năm
2019
⁹Hiệu năng cao hơn đến 16% so với thế hệ trước, kết quả đo theo Điểm số tổng thể SYSmark2018. Bộ xử lý tiền sản xuất của Intel: Intel® Core™ i7 -10710U (CML-U 6+2) PL1=25W, 6C12T, Turbo lên đến 4,7GHz, Bộ nhớ: 2 DDR4-2667 2Rx8 16GB, Bộ lưu trữ: SSD Intel® 760p
M.2 PCIe NVMe với trình điều khiển AHCI Microsoft, Độ phân giải màn hình: 3840x2160 eDP Panel 12.5”, HĐH: Windows* 10 19H1-18362.ent.rx64-Appx59., Trình điều khiển đồ họa: PROD-HC-RELEASES-GFX-DRIVER-CI-MASTER-2334-REVENUE-PR-1006952-WHQL. so với
CPU Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1,80GHz, Bộ nhớ 2 DDR4-2400 8 GB, Trình điều khiển đồ họa phiên bản 26.20.100.6911, Card đồ hoạ Intel(R) UHD 620, Bộ lưu trữ SSD "INTEL 760p 512GB SSDPEKKW512G8", BIOS X208, HĐH phiên bản 44.18362.1.0, Edge phiên bản
10.0.18362.175, HĐH Microsoft Windows 10 Enterprise, Độ phân giải 1920 x 1080, TDP (W) PL1=15W.
¹⁰So sánh tốc độ DDR4-2.666 MHz trên bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ U thế hệ thứ 10 (Comet Lake) với tốc độ DDR4-2.400 MHz trên bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ U thế hệ thứ 8 (Whiskey Lake).
© Intel Corporation. Intel, biểu trưng Intel và Core là thương hiệu của Intel Corporation hoặc các chi nhánh của Intel tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. *Các tên và nhãn hiệu khác có thể là tài sản của các chủ sở hữu khác.
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TÀI NGUYÊN TIẾP THỊ
Tài sản

URL

Tóm lược sản phẩm về bộ xử lý di động Intel® Ice Lake thế hệ
thứ 10

https://www.intel.com/content/www/vn/vi/products/docs/proc
essors/core/10th-gen-core-mobile-processors-brief.html

Tóm lược sản phẩm về bộ xử lý di động Intel® Comet Lake thế
hệ thứ 10

https://www.intel.com/content/www/vn/vi/products/docs/proc
essors/core/10th-gen-core-mobile-u-y-processors-brief.html

Đào tạo

http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2
Fitem*2Feid*2F346549

Định nghĩa lại trải nghiệm di động: Bộ xử lý Intel® Core™
thế hệ thứ 10

Chiến dịch tiếp thị đối tác – Bộ xử lý di động Intel® Core™ thế hệ thứ 10
Phân khúc

Sản phẩm/thiết bị

URL

Người tiêu dùng

Máy tính di động hoạt động bằng bộ xử lý Intel® Core™
thế hệ thứ 10

http://stwb.co/zulpauz

Xem tất cả chiến dịch tại marketingstudio.intel.com

Truy cập bằng cách đăng nhập bằng tài khoản Nhà phân phối hoặc ITP

CÁC HỆ THỐNG ODM ĐƯỢC TRANG BỊ BỘ XỬ LÝ DI ĐỘNG INTEL® CORE™ THẾ HỆ THỨ 10
https://solutionsdirectory.intel.com/
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