
Devices op basis van de vijfde generatie Intel® Core™ vPro™ processor zijn ontworpen om aan de mobiliteitseisen van uw gebruikers en de beveiligingseisen 

van uw bedrijf te voldoen. Kies uit krachtige 2 in 1 devices en Ultrabooks™ met een uitzonderlijke accuduur, zodat gebruikers nog langer productief kunnen 

zijn. Geïntegreerde beveiligingseigenschappen beveiligen gegevens, identiteiten en netwerktoegang.1 Onze nieuwe Intel® SSD Pro 2500 serie beschikt over 

OPAL 2.0 modellen voor gegevensbeveiliging zoals beveiligde containers en digital fencing, en verbetert daarmee de productiviteit en bescherming van 

gegevens. Uw gebruikers kunnen automatisch docken aan monitors, toetsenborden en USB accessoires met Intel® Wireless Gigabit technologie.2 U beschikt 

verder over de platformstabiliteit die u nodig heeft, in combinatie met beheer op afstand om devices vanaf elke locatie te kunnen volgen en beheren.3,4 En met 

Intel® Pro Wireless display kunnen gebruikers eenvoudig en veilig verbinden en prestaties projecteren in de vergaderzaal, zonder dat daarvoor een dongle 

nodig is. Dus denk eraan, als u voor uw bedrijf kiest, gaat het om wat er inside zit. 

Derde tot vijfde generatie Intel® 
Core™ vPro™ processorfamilie

Uitstekende prestaties, graphics en media

Derde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van derde 
generatie voor de klant

Vierde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vierde 
generatie voor de klant

Vijfde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vijfde 
generatie voor de klant

Processor

22nm technologie Uitstekende CPU prestaties Nieuwe generatie Intel® mi-
croarchitectuur codenaam 
Haswell

Enorm energiezuinig en uit-
zonderlijke accuduur, plus 
innovatieve nieuwe ultrakleine 
desktop designs
Een enorm aanbod aan 
prestaties

14nm technologie Toonaangevende beveiliging 
voor een draadloze werkplek. 
Met krachtige devices op basis 
van de vijfde generatie Intel® 
Core™ vPro™ processor met 
geïntegreerde beveiligingsei-
genschappen kunt u draadloos 
weergeven en docken.2

3D Tri-Gate Transistor 
technologie

Een geweldige accuduur voor mobiele platforms, inclusief Ultrabook™ devices, en maakt daarnaast een lager energieverbruik voor desktops mogelijk

Intel® Turbo Boost  
Technologie 2.05

Zorgt ervoor dat processorkernen automatisch op een hogere frequentie opereren dan de basisfrequentie wanneer ze onder de gespecificeerde energie-, stroom- en 
temperatuurwaarden functioneren.

I/O

USB 3.0 (5 Gbps) In staat tot het verzenden van gegevens tot 5 Gbps met geschikte kabels en USB 3.0 poorten

Thunderbolt™ technologie Tot 10 Gbps in elke richting, voor krachtige prestaties voor randapparatuur met een enkele kabel



Derde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van derde 
generatie voor de klant

Vierde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vierde 
generatie voor de klant

Vijfde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vijfde 
generatie voor de klant

Media en beeldweergave

Intel® Wireless Display v3.x6 Wireless display ondersteu-
ning voor derde generatie Intel® 
Core™ processor graphics

Intel® Wireless Display v4.2 Draadloos communiceren met 
de projector in de vergaderzaal 
voor een productieve meeting
Bescherm uw gegevens door 
draadloze content beveiligd 
met collega's te delen
Ondersteunt beveiliging op 
basis van certificaten

Intel® Pro Wireless Display Bedrijfsklare wireless display 
die netwerkbeveiliging biedt 
met ondersteuning voor verbe-
terde samenwerking, beheer 
van bandbreedte en IT-beheer 
op afstand.7

Intel® HD Graphics 2500/40008 Haarscherpe, geïntegreerde 
graphics voor mainstream 
gamen zonder een losse 
videokaart

Intel® HD Graphics 4000/5000 Uitstekende prestaties voor 
zakelijke productiviteit en 
mainstream gamen zonder  
een losse videokaart

Intel® HD Graphics 5500/60008 Verbluffende geïntegreerde vi-
suals voor zakelijke applicaties, 
HD conferenties en meer, zon-
der dat er een losse videokaart 
nodig is.9

Intel® Insider™ technologie Bekijk de nieuwste versie van je favoriete films in full HD op je pc10

Intel® Quick Sync Video 2.0 Gebruikt toegewijde mediaverwerking in de processor voor het snel en eenvoudig creëren en converteren van video's.

Draadloze communicatie

Intel® Centrino®  
Advanced-N 6205
Intel® Centrino®  
Advanced-N 6235
Intel® Centrino®  
Ultimate-N 6300
Intel® Centrino®  
Advanced-N + WiMAX 6250
Intel® Centrino®  
Wireless-N + WiMAX 6150

Hoge 802.11n Wi-Fi snelheden, 
tot 300 Mbps,11 met groot be-
reik en zeer betrouwbaar

Ondersteuning voor Bluetooth 
4.0 en Low Energy

Intel® Dual Band  
Wireless-AC 7260
Intel® Dual Band  
Wireless-N 7260

Eerste generatie van de 
802.11ac productfami-
lie met Wi-Fi snelheden tot 
867 Mbps11

Ondersteuning voor Bluetooth 
4.0 en Low Energy

Intel® Dual Band  
Wireless-AC 7265
Intel® Dual Band  
Wireless-N 7265

Tweede generatie van de 
802.11ac productfami-
lie met Wi-Fi snelheden tot 
867 Mbps.11 Ondersteuning 
voor Bluetooth 4.0 en Low 
Energy
Lager energieverbruik en gro-
tere doorloop

Nvt Intel® Wireless  
Gigabit Docking2

Automatisch en draadloos  
docken aan monitors, toetsen-
borden en USB accessoires. 
Hoge prestaties op basis van 
WiGi, zelfs in omgevingen met 
hoge dichtheid. IT-beheer voor 
configuratie en beheer van 
docks.2

Uitstekende prestaties, graphics en media – vervolg
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Zeer snelle reacties

Eigenschappen Derde generatie Intel® 
Core™ processors (met 
Intel® 7 Series Chipset)

Voordelen van derde 
generatie voor de klant

Vierde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vierde 
generatie voor de klant

Vijfde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vijfde 
generatie voor de klant

Snel hervatten, plus een 
lange accuduur in standby

Intel® Rapid Start 
Technologie12

Snel hervatten uit de sluimerstand op een manier die vergelijkbaar is met die vergelijkbaar is met hervatten uit de standby modus, plus een 
lange accuduur op mobiele pc's
Laag energieverbruik zonder de gebruikerservaring op te offeren
Kleine CO2 voetafdruk

Toegang tot informatie 
wanneer je dat wit

Intel® Smart Connect 
Technologie13

Real-time content voor toegang tot actuele gegevens met minimaal energieverbruik.

Snel opstarten en laden 
van applicaties

Intel® Smart Response 
Technologie

Met SSD vergelijkbare verwerkingsprestaties met een grote opslagcapaciteit tegen een fractie van de kosten, voor het creëren en consumeren 
van content

Verbeterde beveiliging en beheer

Eigenschappen Derde generatie Intel® 
Core™ processors 

Voordelen van derde 
generatie voor de klant

Vierde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vierde 
generatie voor de klant

Vijfde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vijfde 
generatie voor de klant

Altijd actuele gegevens 
met instant on ervaring

Nvt Nvt Intel® Ready Mode 
Technologie

Vervangt de traditionele slaapstand door een stille, energiezuinige actieve stand, 
voor spannende gebruikerservaringen zoals personal cloud, gegevens delen, beheer 
op afstand en samenwerken.

Beveiliging van gegevens 
en eigendommen

Nvt Nvt Intel® SSD Pro 1500 serie Beveiliging en beheer van 
opslagoplossingen
Zeer betrouwbaar en hoge 
schrijfsnelheid voor zake-
lijke servers en clients

Intel® SSD Pro 2500 serie Een zakelijk platform met 
een Intel® SSD Pro 2500 
Series schijf die OPAL 2.0* 
ondersteunt is de beste 
oplossing voor productivi-
teit en beveiliging van 
gegevens voor moderne 
bedrijven. Nieuwe ge-
bruiksmodellen voor het 
beschermen van gege-
vens, zoals Secure 
Managed Containers zijn 
beschikbaar op een Intel 
Professional Family SSD 
met OPAL 2.0 
ondersteuning.
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Eigenschappen Derde generatie Intel® 
Core™ processors 

Voordelen van derde 
generatie voor de klant

Vierde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vierde 
generatie voor de klant

Vijfde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vijfde 
generatie voor de klant

Door hardware onder-
steunde authenticatie

Intel® Identity Protection 
Technologie14 (Intel® IPT) 
met Protected Transaction 
Display (PTD)
Intel IPT met ondersteu-
ning Public Key 
Infrastructure (PKI)

Intern beveiligd hardware datapad houdt schermkapers en keyloggers tegen
Ondersteunt PKI voor twee-factor authenticatie – wat-je-weet (wachtwoord) en wat-
je-hebt (certificaat) met generatie en encryptie van sleutels op basis van hardware

Intel® Identity Protection 
met Multi-Factor 
Authentication14

Een krachtige op hardware 
gebaseerde multi-factor 
authenticatie-oplossing in 
een enkele combinatie van 
implementatie, beheer en 
enforcement voor een 
kant-en-klare op be-
leid-gebaseerde oplossing 
voor beheer van identiteit 
en toegang, die eenvoudig 
te integreren is met be-
staande IT-infrastructuren.

Versneld genereren en  
encryptie van sleutels

Intel® Data Protection 
Technologie met 
Intel® Advanced 
Encryption Standard—
New Instructions en 
Secure Key15

Door hardware ondersteund snel aanmaken, coderen en decoderen van sleutels.
Genereert willekeurige getallen van hoge kwaliteit voor sterke dataversleuteling

Beveiliging tegen  
rootkits en malware;  
ondersteuning voor  
beveiligd opstarten

Intel® Device Protection 
Technologie met OS 
Guard16 (Windows 8* 
en Linux*)
Intel® TXT16

Krachtige beveiliging 
tegen malware, met extra 
bescherming tegen esca-
lation of privilege (EoP) 
aanvallen
Hardware-ondersteunde 
validatie door opstarten 
van VMs

Eigenschappen van de 
derde generatie, plus 
Intel® Device Protection 
Technologie1

Ondersteuning voor BIOS beveiliging en Windows 8/8.1* Secure and Measured Boot

Beheer op afstand met 
KVM

Derde generatie Intel® 
vPro™ Technologie3

Verbeterde en aanvul-
lende eigenschappen voor 
beheer op afstand en 
beveiliging

Derde generatie Intel® 
vPro™ Technologie

Nieuwe eigenschappen voor vereenvoudigd en extra krachtig beheer en beveiliging

KVM Remote Control17 Volledig beheer en toe-
gang tot harde schijven 
op afstand: wisselbare 
grafische modi (portret, 
landschap); gelijktijdig drie 
onafhankelijke schermen 
bekijken voor extra flexibel 
multitasken; verbeterde 
muis-prestaties op meer-
dere schermen; 27 talen 
ondersteund.

Enhanced KVM Remote 
Control

Voordelen van voorgaande generatie inbegrepen, plus:
• Ondersteunt nu tot 2560x1600 resolutie

Verbeterde beveiliging en beheer – vervolg
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Eigenschappen Derde generatie Intel® 
Core™ processors 

Voordelen van derde 
generatie voor de klant

Vierde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vierde 
generatie voor de klant

Vijfde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vijfde 
generatie voor de klant

Beheer op afstand 
met KVM

Intel® Setup en 
Configuration Software 8.0

Nieuwe scripting functies 
om systeemtoepassingen 
in te stellen

Intel® Setup en 
Configuration
Software 9.0

De voordelen van de voor-
gaande generatie, plus:
•  Uitgebreide beheerin-

stellingen voor systemen 
met Intel® Professional 
Serie SSDs

•  Verbeterde functies voor 
systemen ontdekken en 
Intel® Professional Serie 
SSD health monitoring

•  Migratie-ondersteuning 
van Intel® SCS 8

•  Compatibel met Intel 
Active Management 
Technologie4 versies 
6.2-9

Intel® Setup en 
Configuration  
Software 10.0

De voordelen van de voor-
gaande generatie, plus:
•  Ondersteuning voor 

Intel® AMT 10.04

 Ontdekken, configuratie 
en onderhoud van:
•  Intel® SSD Pro 2500 

Serie
Ontdekken van aanvul-
lende Intel producten:
•  Intel® Identity Protection 

Technologie OTP, PKI  
en MFA

Locatiegebaseerde 
diensten
Profile Editor gebruikt 
plugins zodat gebruikers 
configuratieprofielen voor 
ondersteunde Intel pro-
ducten kunnen maken

Intel® Active Management 
Technologie 8.017

Verbeterd herstel en 
patching

Intel® Active Management 
Technologie 9.0/9.5

Verbeterd platformbeheer Intel® Active Management 
Technologie 10.04

Verbeterde draadloze 
toepassing: Staat Admin 
Control Mode (ACM) con-
figuratie toe via beveiligde 
draadloze netwerken
Microsoft* InstantGo 
ondersteuning

Bedrijfstechnologieën

Eigenschappen Derde generatie Intel® 
Core™ processors 

Voordelen van derde 
generatie voor de klant

Vierde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vierde 
generatie voor de klant

Vijfde generatie Intel® 
Core™ processors

Voordelen van vijfde 
generatie voor de klant

Verbeterde virtualisatie Nvt Nvt Intel® VMCS Shadowing3,18 Ondersteunt intelligente 
desktop virtualisatie en 
verbetert de gebruiker-
servaring met VMCS 
shadowing en geneste 
virtualisatie

Intel® Graphics 
Virtualization Technologie

Wijs meteen een volledige 
Intel CPU toe aan een VM 
of deel een GPU tussen 
verschillende VMs

Delen en analyseren van 
gegevens

Nvt Nvt Intel® TSX-NI Business Intelligence (BI) en big data prestaties voor het delen en analyseren van 
clientgegevens

Verbeterde beveiliging en beheer – vervolg
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Gebruik de volgende tabellen om je klanten met hun migratie te helpen

Intel® Core™ processor  
generatie

Desktopprocessors Mobiele processors Voordelen 
van de derde 

generatie

Voordelen 
van de vierde 

generatie

Voordelen 
van de vijfde 

generatieDerde generatie Vierde generatie Vijfde 
generatie 

Derde 
generatie

Vierde 
generatie

Vijfde 
generatie

Intel® Core™ i7 en Intel® Core™ 
i7 vPro™ processors voor krach-
tige prestaties en zakelijke 
toepassingen
Gebruik Intel® Core™ i7 vPro™ 
processor voor extra beveiliging 
en beheer

i7-3770
i7-3770S
i7-3770T
i7-3770K

i7-4770
i7-4770S
i7-4770T
i7-4765T
i7-4770K

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

i7-3920XM
i7-3820QM
i7-3720QM
i7-3520M
i7-3667U
i7-3612QM**
i7-3610QM**
i7-3517U**
Nvt
i7-3687U
i7-3689Y
Nvt
i7-3940XM
i7-3840QM
i7-3740QM
i7-3540M

i7-4500U
i7-4600M
i7-4600U
i7-4610M
i7-4610Y
i7-4650U
i7-4800MQ
i7-4810MQ
i7-4850HQ
i7-4860HQ
i7-4900MQ
i7-4910MQ
i7-4930MX
i7-4940MX
i7-4950HQ
i7-4960HQ

i7-5500U
i7-5550U
i7-5557U
i7-5600U
i7-5650U
i7-5700HQ
i7-5750HQ
i7-5850HQ
i7-5950HQ

Alle voordelen van Intel® Core™ i5 en i5 vPro™ pro-
cessors PLUS: tot 8 processorkernen en 8 MB Intel® 
Smart Cache voor nog krachtigere prestaties

Intel® Core™ i5 en Intel® Core™ i5 
vPro™ processors
Standaard prestaties voor zake-
lijke gebruikers. Gebruik Intel® 
Core™ i5 vPro™ processors voor 
extra beveiliging en beheer

i5-3570
i5-3570S
i5-3570T
i5-3550S
i5-3550
i5-3470
i5-3475S
i5-3470S
i5-3470T
i5-3570K

i5-4670
i5-4670S
i5-4670T
i5-4670
i5-4570
i5-4570S
i5-4570T
i5-4670K

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

i5-3360M
i5-3320M
i5-3427U
i5-3210M**
i5-3317U
Nvt
i5-3437U
i5-3439Y
i5-3380M
i5-3340M

i5-4210M
i5-4210U
i5-4220Y
i5-4300M
i5-4300U
i5-4300Y
i5-4302Y
i5-4310M
i5-4310U
i5-4330M
i5-4340M
i5-4350U
i5-4360U

i5-5200U
i5-5250U
i5-5257U
i5-5287U
i5-5300U
i5-5350H
i5-5350U

Uitstekende zakelijke prestaties voor: 
• Zakelijke applicaties
• Content maken
• Slideshows maken
• Financiële analyse
• Sterk verbeterde grafische prestaties

Belangrijk voor zakelijke klanten  
(Intel® vPro™ technologie): 
• Prestaties op aanvraag
• Beter beheer vermindert IT-bezoekjes
• pc-beheer op afstand
• Sterkere op hardware gebaseerde authenticatie
• Snellere gegevensversleuteling
Ondersteuning voor flexibele computingmodellen 
met beveiligde virtualisatie
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Intel® Core™ processor  
generatie

Desktopprocessors Mobiele processors Voordelen 
van de derde 

generatie

Voordelen 
van de vierde 

generatie

Voordelen 
van de vijfde 

generatieDerde generatie Vierde generatie Vijfde 
generatie 

Derde 
generatie

Vierde 
generatie

Vijfde 
generatie

Intel® Core™ i3 processor
De basis voor kleinzakelijke klan-
ten en consumenten

i3-3240
i3-3220
i3-3240
i3-3250
i3-3240T
i3-3250T
i3-3225
i3-3245
i3-3220T
i3-3240T

i3-4130
i3-4130T
i3-4150
i3-4150T
i3-4330
i3-4330T
i3-4340
i3-4350
i3-4350T
i3-4360

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

i3-3110M**
i3-3217U**
i3-2370M**‡
i3-2377M**‡

i3-5005U
i3-5010U
i3-5015U
i3-5020U
i3-5157U

Verbeteringen in desktoparchitectuur en hoge tur-
bofrequenties zorgen op elk vlak voor verbeterde 
prestaties
Snelle cache levert uitstekende prestaties voor 
specifieke zakelijke taken, met name in financiële 
analyse en applicaties (zoals Microsoft Excel* 2010)

Legacy Intel® Pentium® processor G2120
Gebruik huidige generatie
Gebruik huidige generatie
Gebruik huidige generatie
Gebruik huidige generatie
G21000T
G2120T
G2130
G2140
G2020
G2030
G2020T
G2030T

Nvt 3805U Betaalbare processors voor instapmodellen

Legacy Intel® Celeron® processor Gebruik huidige generatie
Gebruik huidige generatie
Gebruik huidige generatie
G1620
G1610
G1610T
G465
G470

Gebruik huidige generatie
Gebruik huidige generatie
Nvt
Gebruik huidige generatie
Gebruik huidige generatie

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

877 ‡
Nvt
807 ‡
Nvt
B820 ‡
B820 ‡
B730 ‡
1037U
1007U
847
1019Y
1020M
1000M
1005M

3205U
3755U

Betaalbare processors voor mobiele instapmodellen
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De software en de werkbelasting die zijn gebruikt in de prestatietests, zijn mogelijk alleen geoptimaliseerd voor gebruik met Intel microprocessors. Prestatietests, zoals SYSmark en MobileMark, zijn gemeten met behulp van specifieke computersystemen, componenten, software, bewerkingen en functies. Elke wijziging  
in een van deze factoren kan zorgen voor een afwijkend resultaat. Het is raadzaam om andere informatie en prestatietests te raadplegen, waaronder de prestaties van het product in combinatie met andere producten, zodat een goed geïnformeerde en weloverwogen aankoopbeslissing kan worden genomen.
** Transactioneel.
‡ Deze systemen beschikken over processors gebaseerd op 32nm procestechnologie.
Disclaimer: alleen voor transitie. Geen uitdrukking van prestaties.
1 Geen enkel computersysteem kan absolute beveiliging bieden onder alle omstandigheden. Geïntegreerde beveiligingsfuncties die beschikbaar zijn op bepaalde Intel® processors, vereisen mogelijk aanvullende software, hardware, diensten en/of een internetverbinding. De resultaten kunnen per configuratie verschillen. 

Raadpleeg de computerfabrikant voor meer informatie. Ga voor meer informatie naar http://security-center.intel.com/.
2 Intel technologieën kunnen geschikte hardware, specifieke software of activatie van diensten vereisen. Raadpleeg uw systeemfabrikant of verkoper.
3 (Intel® vPro™ Technologie) Intel® vPro™ Technologie is geavanceerd en vereist installatie en activatie. De beschikbaarheid van functies en de resultaten zijn afhankelijk van de setup en configuratie van uw hardware, software en IT-omgeving. Ga voor meer informatie naar http://www.intel.com/technology/vpro.
4 (Intel® AMT) Hiervoor is activering en een systeem met een netwerkverbinding, een voor Intel® AMT-geschikte chipset, netwerk hardware en software vereist Intel AMT is voor notebooks tijdens slaapstand, ruststand of uitgeschakelde modus of draadloos of op accu wellicht niet of beperkt beschikbaar via een host OS-based 

VPN. De resultaten zijn afhankelijk van de hardware, setup en configuratie. Ga voor meer informatie naar Intel® Active Management Technologie.
5 (Intel® Turbo Boost Technologie) vereist een systeem met Intell® Turbo Boost Technologie. Intel Turbo Boost Technologie en Intel Turbo Boost Technologie 2.0 zijn alleen beschikbaar op bepaalde Intel® processors. Raadpleeg de computerfabrikant. Prestaties kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de hardware, software en 

systeemconfiguratie. Ga voor meer informatie naar http://www.intel.com/go/turbo.
6 (Intel® Wireless Display) vereist een voor Intel® Wireless Display geschikt systeem, een compatibele adapter en een tv. Het afspelen van 1080p en Blu-ray* of andere beveiligde content is alleen beschikbaar op bepaalde systemen met een Intel® processor met ingeschakelde geïntegreerde visuals, een compatibele adapter 

en mediaspeler, en waarop de Intel® WiDi software en grafische driver zijn geïnstalleerd. Raadpleeg de computerfabrikant. Ga voor meer informatie naar http://www.intel.nl/content/www/nl/nl/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html.
7 Geen enkele computer kan absolute beveiliging bieden. Intel® Pro Wireless Display netwerk beveiligingseigenschappen vereisen een systeem met een Intel® processor met vPro™ Technologie, 1080p en Blu-Ray of andere software voor afspelen van beschermde content, een compatibele Intel® WiDi adapter en mediaplayer 

en Intel® WiDi ondersteunende software en graphicsdriver geïnstalleerd. Raadpleeg de computerfabrikant voor meer informatie. Ga voor meer informatie naar www.intel.com/go/widi.
8 (Intel® HD Graphics) Beschikbaar op de derde tot en met vijfde generatie Intel® Core™ processor familie. Beschikt over Intel® HD Graphics, Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD Technologie, Intel® InTru™ 3D Technologie en Intel® Advanced Vector Extensions. Beschikt optioneel over Intel® Wireless Display, 

afhankelijk de geschiktheid van het systeem. Of alle voordelen van de ingebouwde visuals beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type computer dat gekozen is. Raadpleeg de fabrikant van de computer of de ingebouwde visuals zijn ingeschakeld op het systeem. Meer weten over de ingebouwde beeldweergave  
via http://www.intel.com/technology/ visualtechnology/index.htm.

9 De geïntegreerde visuals zijn niet op alle pc's ingeschakeld en mogelijk is geoptimaliseerde software vereist. Vraag de computerfabrikant om meer informatie. Ga voor meer informatie naar http://www.intel.com/go/biv.
10 Intel® Insider™ is een hardware-gebaseerd content beschermingsmechanisme. Hiervoor is een pc met een bepaalde Intel® Core™ processor nodig met geïntegreerde visuals, een internetverbinding en moet er content worden gehuurd of aangeschaft bij een erkende provider. Raadpleeg de computerfabrikant. Ga voor meer 

informatie naar www.intel.com/go/intelinsider.
11 Gebaseerd op het theoretische maximum dat mogelijk wordt gemaakt door 2 x 2 802.11n implementaties met 2 spatial streams. De daadwerkelijke draadloze doorvoer en/of het bereik zijn afhankelijk van uw specifieke besturingssysteem en uw hardware- en softwareconfiguraties. Vraag de computerfabrikant om meer 

informatie.
12 (Intel® Rapid Start Technologie) Hiervoor is een specifieke Intel® processor, Intel® software met BIOS-update en een Solid State Drive (SSD) of hybridestation nodig. Afhankelijk van de systeemconfiguratie kunnen de resultaten afwijken. Neem contact op met je systeemfabrikant voor meer informatie.
13 (Intel® Smart Connect Technologie) Intel® Smart Connect Technologie vereist een specifieke Intel® processor, Intel® software met BIOS-update, een Intel® wireless adapter en een internetverbinding. Mogelijk is een solid-state drive of een vergelijkbaar opslagmedium vereist. Afhankelijk van de systeemconfiguratie kunnen  

de resultaten afwijken. Neem contact op met de systeemfabrikant voor meer informatie.
14 (Intel® IPT) Geen enkel computersysteem kan absolute beveiliging bieden. Hiervoor is een systeem met Intel® Identity Protection Technologie vereist, inclusief een Intel® processor, een daarvoor geschikte chipset, firmware en software, een geïntegreerde grafische kaart van Intel (in bepaalde gevallen) en een deelnemende 

website/service. Intel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren of gestolen gegevens en/of systemen, noch voor schade die daaruit voortvloeit. Ga voor meer informatie naar http://ipt.intel.com/. Raadpleeg de computerfabrikant en/of softwareleverancier voor meer informatie.
15 (Intel® Data Protection Technologie, inclusief Intel® AES-NI en Secure Key) Geen enkel computersysteem kan absolute beveiliging bieden. Vereist een geschikte Intel® processor en geoptimaliseerde software voor gebruik van de technologie. Raadpleeg de computerfabrikant en/of softwareleverancier voor meer informatie.
16 (Intel Platform/Device Protection Technologie, inclusief BIOS Guard, OS Guard, Boot Guard, Platform Trust Technologie, Anti-Theft Technologie, Trusted Execution Technologie en Execute Disable Bit) Geen enkel computersysteem kan absolute beveiliging bieden. Hiervoor zijn een geschikte Intel® processor, geschikte 

chipset, firmware en software nodig, alsmede een abonnement bij een serviceprovider die deze dienst aanbiedt (mogelijk niet in alle landen beschikbaar). Intel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren of gestolen gegevens en/of systemen, noch voor schade die daaruit voortvloeit. Informeer bij de fabrikant van het 
systeem en de serviceprovider naar de beschikbaarheid en functionaliteit. Ga voor meer informatie naar http://www.intel.com/go/anti-theft. Raadpleeg de computerfabrikant en/of softwareleverancier voor meer informatie.

17 (KVM) KVM Remote Control (Toetsenbord, video, muis) is alleen beschikbaar op Intel® Core™ i5 vPro™ en Core™ i7 vPro™ processors waarop Intel® Active Management technologie ingeschakeld en geconfigureerd is en waarbij de integrated graphics actief zijn. Losse grafische kaarten worden niet ondersteund.
18 Voor Intel® Virtualization Technologie is een computersysteem met een daarvoor geschikte Intel® processor, BIOS en een virtual machine monitor (VMM). De functionaliteit, prestaties en andere voordelen kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de hardware en software configuraties. De software applicaties kunnen wellicht 

niet compatibel zijn met alle besturingssystemen. Raadpleeg de computerfabrikant. Ga voor meer informatie naar http://www.intel.com/go/virtualization
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