
Enheter med 5:e generationens Intel® Core™ vPro™ processor är utformade för att ge dina användare den mobilitet de vill ha och för att möta verksamhetens 

säkerhetskrav. Välj mellan högpresterande 2 i 1-enheter och Ultrabook™ enheter med suverän batteritid, så att användare kan vara produktiva längre.  

Inbyggda säkerhetsfunktioner skyddar data, identiteter och åtkomst till nätverket.1 Dataproduktivitet och dataskydd förbättras med våra nya enheter i Intel® 

SSD Pro 2500 serien som har funktioner för OPAL 2.0 dataskyddsmodeller som säkra hanterade behållare och digitala staket. Användarna kan docka till 

skärmar, tangentbord och USB-tillbehör automatiskt med Intel® Wireless Gigabit Technology.2 Du får också den plattformsstabilitet du behöver tillsammans 

med fjärrhanteringsmöjligheter för att spåra och hantera enheter överallt ifrån.3,4 Och med Intel® Pro Wireless Display kan användarna enkelt och säkert 

ansluta och projicera presentationer i ett konferensrum utan att behöva någon dongel. Så kom ihåg, när du väljer åt din verksamhet är det insidan som räknas. 

3:e till 5:e generationens  
Intel® Core™ vPro™ processorfamilj

Utmärkt prestanda, grafik och media

3:e generationens  
Intel® Core™ processorer

3:e generationens 
kundfördelar

4:e generationens  
Intel® Core™ processorer

4:e generationens 
kundfördelar

5:e generationens  
Intel® Core™ processorer

5:e generationens 
kundfördelar

Processor

22nm-teknik Utmärkt CPU-prestanda Nästa generations Intel®  
mikroarkitektur med  
kodnamn Haswell

Strömeffektiv och god batteri-
tid, plus litet utförande som tar 
upp liten plats
Otrolig prestanda

14nm-teknik Ledande säkerhet för en trådlös 
arbetsplats. Högpresterande 
enheter baserade på 5:e gene-
rationens Intel® Core™ vPro™ 
processor med inbyggda  
säkerhetsfunktioner låter  
dig visa och docka trådlöst.2

3-D Tri-Gate-transistorteknik Mycket bra batteritid för mobilplattformar, inklusive Ultrabook™ enheter, plus lägre strömförbrukning

Intel® Turbo Boost  
Technology 2.05

Processorkärnorna kan automatiskt köras snabbare än basfrekvensen om processorn körs inom gränsvärdena för strömförbrukning och värmeutveckling

I/O

USB 3.0 (5 Gbit/s) Det går att överföra data med upp till 5 Gbit/s med lämpliga kablar och USB 3.0-portar

Thunderbolt™ Technology Upp till 10 Gbit/s i varje riktning för att möjliggöra kringutrustning med hög prestanda på en enda kabel



3:e generationens  
Intel® Core™ processorer

3:e generationens 
kundfördelar

4:e generationens  
Intel® Core™ processorer

4:e generationens 
kundfördelar

5:e generationens  
Intel® Core™ processorer

5:e generationens 
kundfördelar

Media och skärm

Intel® Wireless Display v3.x6 Funktioner för trådlös skärm för 
3:e generationens Intel® Core™ 
processorgrafik

Intel® Wireless Display v4.2 Sänd trådlöst till projektorn 
i konferensrummet och gör 
mötet mer produktivt
Skydda innehåll som du delar 
trådlöst med kollegor och håll 
era data säkra
Med funktioner för certifikatba-
serad säkerhet

Intel® Pro Wireless Display Trådlös visning i företagsklass 
som ger nätverkssäkerhet och 
skydd, med presentatörsfunk-
tioner, bandbreddshantering 
och fjärr-IT-kontroll.7

Intel® HD Graphics 2500/40008 Fantastisk inbyggd grafik  
för vanliga spel utan något  
separat videokort

Intel® HD Graphics 4000/5000 Fantastisk prestanda för  
företagsproduktivitet och  
vanliga spel utan något  
separat videokort

Intel® HD Graphics 5500/60008 Fantastisk inbyggd grafik för 
företagsbruk, HD-konferenser 
och mycket annat utan något 
separat videokort.9

Intel® Insider™ Technology Titta på de senaste filmerna i full HD på datorn10

Intel® Quick Sync Video 2.0 Använder särskild mediabearbetning i kislet för att det ska gå snabbt och enkelt att skapa och konvertera video

Trådlös kommunikation

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

Snabba Wi-Fi-hastigheter, 
802.11n, upp till 300 Mbit/s,11 
med god räckvidd och 
tillförlitlighet

Bluetooth 4.0 och funktioner 
för strömsnål användning

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

1:a generationen av 802.11ac 
produktfamiljen med  
Wi-Fi-hastigheter på upp  
till 867 Mbit/s11

Bluetooth 4.0 och funktioner 
för strömsnål användning

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

2:a generationen av 802.11ac 
produktfamiljen med  
Wi-Fi-hastigheter på upp till 
867 Mbit/s11 Bluetooth 4.0 
och funktioner för strömsnål 
användning
Lägre strömförbrukning och 
högre genomflöde

- Intel® Wireless  
Gigabit Docking2

Automatisk trådlös dockning  
till skärmar, tangentbord och 
USB-tillbehör. WiGi-baserad 
hög prestanda till och med i 
täta miljöer. IT-kontroller för 
konfigurering och hantering  
av dockning.2

Utmärkt prestanda, grafik och media – fortsättning
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Utmärkt responsivitet

Funktioner 3:e generationens 
Intel® Core™ processo-
rer (med chipset i Intel® 
7 serien)

3:e generationens 
kundfördelar

4:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer

4:e generationens 
kundfördelar

5:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer

5:e generationens 
kundfördelar

Snabb återstart och lång 
batteritid i standbyläge

Intel® Rapid Start 
Technology12

Snabb återstart från viloläge som liknar återstarten från standbyläge, plus lång batteritid på bärbara datorer
Låg energianvändning utan att användarupplevelsen försämras
Litet CO2-avtryck

Åtkomst till information 
när du behöver den

Intel® Smart Connect 
Technology13

Realtidsinnehåll, alltid uppdaterat, så att du hela tiden har tillgång till färska data – med minimal strömförbrukning

Snabb uppstart och  
inläsning av program

Intel® Smart Response 
Technology

Solid-State Drive-lik kapacitet med stor hårddisk till en bråkdel av kostnaden för att skapa och konsumera innehåll

Bättre säkerhet och hantering

Funktioner 3:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer 

3:e generationens 
kundfördelar

4:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer

4:e generationens 
kundfördelar

5:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer

5:e generationens 
kundfördelar

Alltid uppdaterade data 
och en enhet som åters-
tartar på ett ögonblick

- - Intel® Ready Mode 
Technology

Ersätter det traditionella viloläget för datorer med ett tyst och strömsnålt läge som 
datorn snabbt vaknar från. Det betyder att datorn snabbt är tillgänglig så att du kan 
använda molnet, datadelning, fjärråtkomst och samarbete.

Skydda data och tillgångar - - Intel® SSD Pro 1500 serien Säkerhet och kontroll för 
lagringslösningar
Hög tillförlitlighet och 
snabb svarstid för servrar 
och klienter i företagsklass

Intel® SSD Pro  
2500 serien 

En affärsplattform med en 
disk i Intel® SSD Pro 2500 
serien med funktioner för 
OPAL 2.0* är den bästa 
lösningen att effektivt 
producera verksamhets-
data och skydda dem. Nya 
användningsmodeller för 
att skydda data, som säkra 
hanterade behållare, kan 
användas med en SSD i 
Intel Professional familjen 
med funktioner för 
OPAL 2.0.
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Funktioner 3:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer 

3:e generationens 
kundfördelar

4:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer

4:e generationens 
kundfördelar

5:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer

5:e generationens 
kundfördelar

Maskinvaruassisterad 
autentisering

Intel® Identity Protection 
Technology 14 (Intel® IPT) 
med skyddad 
transaktionsvisning
Intel IPT med infrastruktur 
för PKI (offentlig nyckel)

Interna, skyddade maskinvarudatavägar hjälper till att stoppa skärmkopior och 
knapptryckningsloggar
Har funktioner för PKI för att tillhandahålla tvåfaktorsautentisering – lösenord och 
certifikat – med maskinvarubaserad generering och kryptering

Intel® Identity 
Protection med 
flerfaktorsautentisering14

En lösning för flerfaktor-
autentisering med 
maskinvarustyrka under 
ett enda paraply för imple-
mentering, hantering  
och verkställande som  
ger en heltäckande,  
policybaserad lösning  
för identitets- och åt-
komsthantering som är 
enkel att integrera i 
IT-infrastrukturer.

Accelererad generering 
och kryptering

Intel® Data Protection 
Technology med Intel® 
Advanced Encryption 
Standard – nya instruktio-
ner och säker nyckel15

Snabb, maskinvaruförbättrad generering, kryptering och avkryptering av nyckel
Genererar högkvalitativa slumpvisa nummer, vilket möjliggör utmärkt datakryptering

Skydd mot rootkit och 
skadlig kod: funktioner  
för säker start

Intel® Device Protection 
Technology med ope-
rativsystemskydd16 
(Windows 8* och Linux*)
Intel® TXT16

Mycket gott skydd mot 
skadlig kod, med ytterli-
gare skydd mot attacker 
baserade på eskalering  
av privilegier
Maskinvaruassisterad  
validering genom start  
av virtuella maskiner

3:e generationens funk-
tioner, plus Intel® Device 
Protection Technology1

Funktioner för skydd av BIOS och säker och avvägd start med Windows 8/8.1*

Fjärrhantering med KVM 3:e generationens  
Intel® vPro™ Technology3

Bättre och ytterligare 
funktioner för fjärrhante-
ring och säkerhet

4:e generationens  
Intel® vPro™ Technology

Nya funktioner som förenklar kraftfull hantering och säkerhet

KVM-fjärrstyrning17 Fullständig fjärrstyrning 
och åtkomst till enheter: 
växlingsbara grafiska lägen 
(porträtt, landskap); sam-
tidig visning av upp till tre 
fristående skärmar som 
ger ökad flexibilitet när du 
vill utföra flera uppgifter 
samtidigt; bättre musfunk-
tioner över olika skärmar; 
nu med funktioner för 
27 språk

Förbättrad 
KVM-fjärrstyrning

Fördelarna från tidigare generationer, plus:
• Funktioner för upplösning på upp till 2 560x1 600

Bättre säkerhet och hantering – fortsättning
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Funktioner 3:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer 

3:e generationens 
kundfördelar

4:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer

4:e generationens 
kundfördelar

5:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer

5:e generationens 
kundfördelar

Fjärrhantering med KVM Intel® Setup and 
Configuration Software 8.0

Nya skriptningsfunk-
tioner för att anpassa 
systemdistributioner

Intel® Setup and 
Configuration
Software 9.0

Fördelarna från tidigare 
generationer, plus:
•  Utökad hanterbarhet för 

system med SSD i Intel® 
Professional serien

•  Bättre funktioner för 
systemupptäckt och häl-
soövervakning av Intel® 
Professional Series SSD

•  Funktioner för migrering 
från Intel® SCS 8

•  Kompatibel med Intel 
Active Management 
Technology4, version 
6.2–9

Intel® Setup and 
Configuration  
Software 10.0

Fördelarna från tidigare 
generationer, plus:
•  Funktioner för Intel®  

AMT 10.04

 Upptäckt, konfigurering 
och underhåll av:
•  Intel® SSD Pro  

2500 serien
Upptäckt av ytterligare 
Intel produkter:
•  Intel® Identity Protection 

Technology OTP, PKI  
och MFA

Platsbaserade tjänster
Profilredigerare med  
plugin så att användare 
kan skapa konfigurerings-
profiler för Intel produkter 
som stöds

Intel® Active Management 
Technology 8.017

Bättre återställning och 
korrigering (patchning)

Intel® Active Management 
Technology 9.0/9.5

Bättre plattformshantering Intel® Active Management 
Technology 10.04

Bättre trådlös distribution: 
Möjlighet till konfigurering 
av ACM (Admin Control 
Mode) över säkra trådlösa 
nätverk
Funktioner för Microsoft* 
InstantGo

Teknik som underlättar för företag

Funktioner 3:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer 

3:e generationens 
kundfördelar

4:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer

4:e generationens 
kundfördelar

5:e generationens  
Intel® Core™ 
processorer

5:e generationens 
kundfördelar

Bättre virtualisering - - Intel® VMCS  
Shadowing3,18

Aktiverar funktio-
ner för intelligent 
datorvirtualisering och 
bättre användarupplevelse 
med VMCS-skuggning och 
satsvirtualisering

Intel® Graphics 
Virtualization Technology

Tilldela direkt en heltäck-
ande Intel CPU i kisel till 
en virtuell maskin eller 
dela en grafikproces-
sor mellan flera virtuella 
maskiner

Datadelning och analys - - Intel® TSX-NI Prestanda för Business Intelligence och stora data för bredare klientbaserad datadel-
ning och analys

Bättre säkerhet och hantering – fortsättning
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Använd de här tabellerna och hjälp kunderna med deras migreringsväg

Intel® Core™  
processorgeneration

Processorer för stationära datorer Processorer för mobilenheter 3:e  
genera-
tionens 
fördelar

4:e  
genera-
tionens 
fördelar

5:e  
genera-
tionens 
fördelar

3:e  
generationen

4:e  
generationen

5:e  
generatio-

nen 

3:e  
generationen

4:e  
generationen

5:e  
generatio-

nen

Intel® Core™ i7 och Intel® Core™ 
i7 vPro™ processorer för avance-
rade användare och företag
Med Intel® Core™ i7 vPro™  
processorer får du ytterligare  
säkerhet och hanterbarhet

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

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

-
-
-
-
-

i7-3920XM
i7-3820QM
i7-3720QM
i7-3520M
i7-3667U
i7-3612QM**
i7-3610QM**
i7-3517U**
-
i7-3687U
i7-3689Y
-
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

Alla fördelar med Intel® Core™ i5 och i5 
vPro™ processorerna OCH: Upp till 8 pro-
cessorkärnor och 8 MB Intel® Smart Cache 
för ännu snabbare prestanda

Intel® Core™ i5 och  
Intel® Core™ i5 vPro™ processorer
Vardagsprestanda för företag: 
Intel® Core™ i5 vPro™ processo-
rerna ger bättre säkerhet och 
hanterbarhet

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
i5-4670 K

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

i5-3360M
i5-3320M
i5-3427U
i5-3210M**
i5-3317U
-
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

Utmärkt prestanda i företaget för: 
• Företagsprogram
• Medieproduktion
• Skapa bildspel
• Finansiella analyser
• Stora förbättringar i grafikprestandan

Viktigt för företagskunder  
(Intel® vPro™ Technology): 
• Prestanda efter behov
•  Hanterbarhet som minskar antalet per-

sonliga reparationsbesök
• Fjärrhantering av datorer 
• Stark maskinvarubaserad autentisering
• Snabb datakryptering
Funktioner för flexibel datoranvändnings-
modell med säker virtualisering
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Intel® Core™  
processorgeneration

Processorer för stationära datorer Processorer för mobilenheter 3:e  
genera-
tionens 
fördelar

4:e  
genera-
tionens 
fördelar

5:e  
genera-
tionens 
fördelar

3:e  
generationen

4:e  
generationen

5:e  
generatio-

nen 

3:e  
generationen

4:e  
generationen

5:e  
generatio-

nen

Intel® Core™ i3 processor
Transaktionsalternativ för  
småföretag och konsumenter

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

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

Förbättringar av skrivbordsarkitektur och 
höga turbofrekvenser hjälper till att höja 
prestandan inom alla områden
Snabb cache kan ge utmärkt prestanda 
inom specifika affärsaktiviteter, i synnerhet 
inom finansiell analys och program (som 
Microsoft Excel* 2010)

Äldre Intel® Pentium® processorer G2120
Använd innevarande gen
Använd innevarande gen
Använd innevarande gen
Använd innevarande gen
G21000T
G2120T
G2130
G2140
G2020
G2030
G2020T
G2030T

- 3805U Kostnadseffektiva processorer för dator-
användning på basnivå

Äldre Intel® Celeron® processorer Använd innevarande gen
Använd innevarande gen
Använd innevarande gen
G1620
G1610
G1610T
G465
G470

Använd innevarande gen
Använd innevarande gen
-
Använd innevarande gen
Använd innevarande gen

-
-
-
-
-
-
-
-

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

3205U
3755U

Kostnadseffektiva processorer för dator-
användning på mobila enheter
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Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel mikroprocessorer. Prestandatest som SYSmark och MobileMark mäts med hjälp av särskilda datorsystem, -komponenter, -program, -åtgärder och -funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även 
utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestandan för den tänkta produkten i kombination med andra produkter.
** Transaktionsalternativ.
‡ De här systemen har processorer baserade på 32nm-tillverkningsteknik..
Friskrivning: Endast för övergångsbruk. Visar inte prestandan.
1	 Inget	datorsystem	kan	tillhandahålla	absolut	säkerhet	under	alla	omständigheter.	De	inbyggda	säkerhetsfunktioner	som	finns	i	utvalda	Intel®	processorer	kan	kräva	ytterligare	programvara,	maskinvara,	tjänster	och/eller	internetanslutning.	Resultatet	kan	variera	beroende	på	konfiguration.	Kontakta	systemtillverkaren	så	får	du	

veta mer. Läs mer på http://security-center.intel.com/.
2 Intel teknik kan kräva kompatibel maskinvara, programvara eller tjänsteaktivering. Fråga tillverkaren eller återförsäljaren.
3 (Intel® vPro™ Technology) Intel®	vPro™	Technology	är	avancerad	och	måste	installeras	och	aktiveras.	Vilka	funktioner	som	finns	och	vilka	resultat	du	får	beror	på	IT-miljön	och	på	hur	maskin-	och	programvara	har	installerats	och	konfigurerats.	Läs	mer	på:	http://www.intel.com/technology/vpro.
4 (Intel®	AMT)	Kräver	aktivering	och	ett	system	med	anslutning	till	ett	företagsnätverk,	Intel®	AMT-aktiverat	chipset,	nätverksmaskinvara	och	programvara.	För	bärbara	datorer	gäller	att	Intel	AMT	inte	kanske	finns	tillgängligt	eller	att	funktionerna	är	begränsade	då	datorn	är	ansluten	till	ett	värddatorbaserat	VPN,	vid	trådlös	
anslutning,	på	batteri,	i	vänteläge,	viloläge,	eller	avstängd.	Resultatet	är	beroende	av	maskinvara,	installation	och	konfiguration.	Mer	information	finns	på	Intel® Active Management Technology.

5 (Intel® Turbo Boost Technology) Ett system med funktioner för Intel®	Turbo	Boost	Technology	krävs.	Intel	Turbo	Boost	Technology	och	Intel	Turbo	Boost	Technology	2.0	finns	endast	i	utvalda	Intel®	processorer.	Fråga	systemtillverkaren.	Prestandan	varierar	beroende	på	maskinvara,	programvara	och	systemkonfiguration.	 
Läs	mer	på	http://www.intel.com/go/turbo.

6 (Intel® Wireless Display) Ett system med funktioner för Intel® Wireless Display, en kompatibel adapter och en tv krävs. 1080p och Blu-ray* eller annat skyddat material kan endast spelas upp på utvalda Intel® processorbaserade system med inbyggd visuell teknik, kompatibel adapter och mediespelare, samt med tillhörande 
programvara	och	grafikdrivrutiner	för	Intel®	WiDi	installerade.	Fråga	tillverkaren	av	din	dator.	Läs	mer	på	www.intel.com/go/widi.

7 Inga datorer kan vara helt säkra. För nätverkssäkerhetsfunktionerna i Intel® Pro Wireless Display krävs ett system med Intel® processor med vPro™ Technology, 1080p och Blu-Ray eller annan uppspelning för skyddat innehåll, en kompatibel Intel® WiDi adapter och mediaspelare och Intel® WiDi programvara som stöds samt 
grafikdrivrutiner	installerade.	Fråga	tillverkaren	av	enheten.	Mer	information	finns	på	www.intel.com/go/widi.

8 (Intel® HD Graphics) Finns i 3:e till 5:e generationens Intel® Core™ processorfamilj. Omfattar Intel® HD Graphics, Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® InTru™ 3D Technology och Intel®	Advanced	Vector	Extensions.	Det	finns	även	möjlighet	att	få	Intel® Wireless Display, beroende på om tekniken är 
aktiverad	i	det	aktuella	systemet.	Det	är	utformningen	på	den	dator	du	väljer	som	avgör	om	du	kan	dra	nytta	av	inbyggd	visuell	teknik.	Fråga	tillverkaren	av	din	dator	om	det	finns	funktioner	för	inbyggd	visuell	teknik	i	ditt	system.	Läs	mer	om	inbyggd	visuell	teknik	på	http://www.intel.com/technology/visualtechnology/index.htm.

9	 Inbyggda	visuella	funktioner	är	inte	aktiverade	på	alla	datorer,	och	optimerad	programvara	kan	krävas.	Fråga	systemtillverkaren.	Läs	mer	på	http://www.intel.com/go/biv.
10 Intel® Insider™ är en maskinvarubaserad mekanism för innehållsskydd. En dator med särskild Intel®	Core™	processor	med	inbyggd	visuell	teknik	och	internetanslutning	krävs,	och	innehåll	måste	köpas	eller	hyras	från	behöriga	leverantörer.	Fråga	tillverkaren	av	din	dator.	Du	hittar	mer	information	på	www.intel.com/go/intelinsider.
11	Baserat	på	det	teoretiska	maximum	som	aktiverats	av	2x2	802.11n-implementeringar	med	2	spatiala	strömmar.	Verklig	trådlös	genomströmning	och/eller	intervall	varierar	beroende	på	ditt	specifika	operativsystem,	konfigurationer	av	maskinvara	och	programvara.	Fråga	tillverkaren	av	din	dator	om	du	behöver	mer	information.
12 (Intel® Rapid Start Technology) En särskild Intel® processor, Intel®	programvara	och	BIOS-uppdatering	samt	Solid	State-disk	(SSD)	eller	hybriddisk	krävs.	Resultatet	kan	variera	beroende	på	systemkonfiguration.	Kontakta	din	datorleverantör	för	att	få	mer	information
13 (Intel® Smart Connect Technology) För Intel® Smart Connect Technology krävs en särskild Intel® processor, Intel® programvara och BIOS-uppdatering, Intel®	trådlöst	kort	och	internetanslutning.	SSD-disk	eller	motsvarande	drivrutin	kan	krävas.	Resultatet	kan	variera	beroende	på	systemkonfiguration.	Kontakta	din	datortillver-

kare för mer information. 
14 (Intel® IPT) Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet. Ett system aktiverat med Intel® Identity Protection Technology krävs, inklusive Intel®	processor,	chipset,	programvara	och	inbyggd	programvara	som	aktiverats,	samt	inbyggd	Intel	grafik	(i	vissa	fall)	och	en	deltagande	webbplats/tjänst.	Intel	antar	inget	ansvar	

för förlorade eller stulna data och/eller system eller några resulterande skador. Läs mer på http://ipt.intel.com/. Fråga systemets tillverkare och/eller din programvaruleverantör om du vill veta mer.
15 (Intel® Data Protection Technology, omfattar Intel®	AES-NI	och	Secure	Key)	Inget	datorsystem	kan	tillhandahålla	absolut	säkerhet.	För	att	du	ska	kunna	använda	tekniken	behöver	du	en	Intel® processor och särskilt anpassad programvara. Fråga systemets tillverkare och/eller din programvaruleverantör om du vill veta mer.
16 (Intel teknik för skydd av plattformar och enheter, omfattar BIOS Guard, OS Guard, Boot Guard, Platform Trust Technology, Anti-Theft Technology, Trusted Execution Technology och Execute Disable Bit) Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet. Intel® processor, chipset, programvara och inbyggd programvara 
måste	vara	aktiverade	och	du	kan	behöva	ett	avtal	med	en	aktiverad	leverantör	(finns	kanske	inte	i	alla	länder).	Intel	ansvarar	inte	för	förlorade	eller	stulna	data,	systemskador	eller	några	andra	skador.	Fråga	din	leverantör	om	du	vill	veta	mer	om	tillgänglighet	och	funktioner.	Läs	mer	på	http://www.intel.com/go/anti-theft.	
Fråga systemets tillverkare och/eller din programvaruleverantör om du vill veta mer.

17	(KVM)	KVM-fjärrkontrollen	(Keyboard	Video	Mouse)	är	endast	tillgänglig	med	Intel® Core™ i5 vPro™ och Core™ i7 vPro™ processorer med Intel®	Active	Management	Technology	aktiverad	och	konfigurerad	med	aktiv	integrerad	grafik.	Diskret	grafik	stöds	inte.
18 Intel® Virtualization Technology kräver ett datorsystem med aktiverad Intel®	processor,	BIOS	och	VMM	(virtual	machine	monitor,	virtuell	maskinövervakare).	Funktionalitet,	prestanda	och	andra	fördelar	varierar	beroende	på	maskinvara	och	programkonfiguration.	Alla	program	är	inte	nödvändigtvis	kompatibla	med	alla	opera-
tivsystem.	Fråga	tillverkaren	av	din	dator.	Mer	information	finns	på	http://www.intel.com/go/virtualization
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