CPU Core i7-8086 vừa lộ diện, dùng chip Intel 6 nhân
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Phiên bản mới nhất về dòng CPU Core i7-8086 của hãng Intel vừa lộ diện, và sự ra đời của
dòng CPU này cũng là một "dấu mốc" quan trọng nhân kỷ niệm 40 năm ra đời của hãng. CPU
phiên bản mới nhất này sử dụng chip Intel 6 nhân mạnh nhất và dùng bộ vi xử lý 8086, có mức
giá bán 400 USD.

Theo trang tin công nghệ WCCFTesch, cấu trúc cơ bản của chiếc CPU này cũng không có gì
khác biệt so với "người anh em" Intel Core i7-8700K. Tuy nhiên, CPU Core i7-8086 sở hữu sức
mạnh ấn tượng hơn rất nhiều, với mức xung nhịp cơ bản 4GHz và xung nhịp Boost đơn nhân
lên tới 5GHz.

Vậy là những lời đồn đoán về một phiên bản CPU Core i7 mới sẽ xuất hiện vào dịp kỷ niệm 40
năm của Intel đã chính tức được xác nhận. Cụ thể, Intel sẽ công bố con chip này tại sự kiện
Computex sắp tới, cũng như đã sẵn sàng cho đặt hàng chiếc CPU này vào ngày 8/6.

Chiếc CPU này mang tên Core i7-8086K, và đây cũng là phiên bản chip kỷ niệm thứ hai trong
lịch sử ra đời của hãng Intel, với con chip kỷ niệm đầu tiên là Pentium G3258 - nhân dịp kỷ
niệm 20 năm, kể từ khi chiếc CPU Pentium đầu tiên ra mắt. Trong khi đó, CPU i7-8086K - đúng
như tên gọi của mình, sẽ đóng vai trò "đánh dấu" mốc 40 năm của hãng, sau khi bộ vi xử lý
8086 ra đời.

CPU i7-8086K sẽ là con chip 6 nhân mạnh nhất trong lịch sử Intel, trong khi vẫn sở hữu cấu
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trúc cơ bản tương tự như người anh 8700K. CPU sở hữu 6 nhân, 12 luồng và 12MB L3 Cache,
điện năng tiêu thụ 95 Watt. Tuy nhiên, xung nhịp cơ bản của 8086K sẽ đạt 4GHz và xung
boost đa nhân là 4,4GHz. Con số xung boost mà 8086K có thể đạt được sẽ lên tới 5,0 GHZ khi
đặt trong chế độ boost đơn nhân.

Theo kế hoạch, chiếc CPU mới nhất này sẽ được Intel chính thức công bố tại sự kiện Computex
2018 tới đây, và hãng cũng sẽ chính thức cho đặt hàng trước vào ngày 8/6 với mức giá đề nghị
400USD.

(PCWorld)
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