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osušil denarnice za več kot 300 evrov samo 
zato, da bi se pred sosedi in prijatelji bahal, 
da ima najhitrejši procesor, če je lahko dele
žen podobne uporabniške izkušnje za polo
vico cene. Ob navijanju nam je procesor sicer 
uspelo prignati do 4,8 GHz, a so tudi tempe
rature ob obremenitvi splezale do 85 stopinj 
Celzija, zato vsem navijalcem sistemov toplo 
priporočamo uporabo vodnega hlajenja.

Mišic procesorju, ki zmore obdelovati kar 
8 niti ukazov hkrati, resnično ne manjka, 
zahtevnejše aplikacije pa bodo s pridom 
izkoristile razkošno odmerjenih 8 MB tre
tjenivojskega predpomnilnika. Čeprav so 
Intelovi inženirji v novi osvežitvi družine 
procesorjev s sredico Haswell precej izbolj
šav posvetili stabilnosti delovanja pri zelo 
visokih frekvencah (spremembe v napa
jalnem delu) in boljšemu odvajanju toplo
te, je termalna ovojnica po zaslugi višjih 
delovnih taktov kljub temu zrasla na 88 W 

(predhodnik 84 W). Ta razlika je vidna tudi 
v praksi, kjer poraba energije v mirovanju in 
ob obremenitvi vztraja nad vrednostmi, ki 
jih je dosegel model 4770K. Tudi zmogljivo
sti so naravnost odlične, še posebej, ko gre 
za stiskanje datotek, (pre)kodiranje videa in 
druge matematično zahtevne naloge.

Celotno podobo procesorja Core i7
4790K kazijo le rezultati grafičnega dela, kjer 
vgrajena Intel HD Graphics 4600 preprosto 
ni kos AMDjevim v procesorje vgrajenim 

grafičnim sredicam. A se zdi, da je nakup 
nekaj sto evrov vredne grafične kartice poleg 
procesorja Core i74790K samoumeven. Na 
koncu se lahko Intelu še zahvalimo, da je ob 
osvežitvi procesorjev ohranil isto podnožje 
(Socket 1150), zato deluje tudi s starejšimi 
osnovnimi ploščami – a večina izmed njih 
zahteva posodobitev strojne programske 
kode (BIOSa). Še vedno pa velja, da bodo 
najboljše plošče, torej tiste s sistemskim na
borom Z87 ali Z97, med dražjimi ... 

Izdeluje: www.intel.com.
Prodaja: Vse bolje založene tehnične trgovine.
Cena: 315 EUR.

✓ Zmogljivosti, odklenjen množilnik.
✗ Le povprečno zmogljivo grafično srce, cena.

Intel Core i7-4790K

* TDP = termalni dizajn procesorja
** Najnižje cene posameznih procesorjev na spletni strani www.ceneje.si ali v drugih slovenskih spletnih 
trgovinah na dan 18. 8. 2014.

AMD A10-7800 AMD A10-7850K Intel Core i7-
4770K

Intel Core i7-
4790K

št. jeder/niti 4/4 4/4 4/8 4/8

delovni takt (povišan takt) 3,5 / 3,9 GHz 3,7 / 4,0 GHz 3,5 / 3,9 GHz 4,0 / 4,4 GHz

predpomnilnik 4 MB L2 4 MB L2 8 MB L3 8 MB L3

TDP* 45-65W 95W 84W 88W

podnožje FM2+ FM2+ LGA1150 LGA1150

pomnilnik DDR3-2133 DDR3-2133 DDR3-1600 DDR3-1600

grafični del/jedro Radeon R7 Radeon R7 Intel HD Graphics 4600 Intel HD Graphics 4600

enote za obdelavo tekstur 512 512 48 48

delovna frekvenca (MHz) 720 720 350-1250 350-1250

PREIZKUSI

PassMark CPU Mark (točk) 5709 5669 10375 11337

PCMark 8 - Home (točk) 3322 3301 3644 3597

Cinebench 11.5 (ocena) 3,6 3,6 8,1 8,9

SYSmark 2012 (točk) 163 166 261 272

video kodiranje v zapis X.264 10,1 10,2 19,5 20,3

poraba sistema v mirovanju 24W 44W 38W 41W

poraba sistema ob polni 
obremenitvi

86W 120W 115W 144W

Cena** 149 EUR 156 EUR 275 EUR 315 EUR




