A védjegyek és jóváhagyott főnevek listája
Az alábbiakban a jóváhagyott, az Intel védjegyekkel együtt használható főnevek és magyar
fordításuk listája található. A megállapodásban ezek a megnevezések használhatók a
helyes magyar nyelvtan szerint. A „hálózati adapter” főnév az „EtherExpress™”
márkanévvel például a következőképpen használandó: „EtherExpress™ hálózati adapter”.
A következő márkanevek az Intel Corporation vagy leányvállalatai védjegyei, szolgáltatási
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban vagy más országokban.
Celeron®
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

márka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Celeron® D
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

márka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Celeron® M
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

márka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Chips®
logo
mark
name
processor
trademark
EtherExpress™
adapter
board
card
Classic
Classic Adapter
LAN adapter
mark
name
Network Adapter

logó
jel
név
processzor
védjegy
adapter
kártya
kártya
Classic
Classic Adapter
LAN adapter
jel
név
hálózati adapter

PRO
PRO LAN
PRO/10
PRO/100
PRO/100 Intelligent Server Adapter
PRO/100 S Management Adapter
PRO/100 Server Adapter
PRO/100 Smart Adapter
PRO/100+ Adapter
PRO/100+ Dual Port Server Adapter
PRO/100+ Management Adapter
PRO/100+ S Server Adapter
PRO/100+ Server Adapter
PROSet Utility
subsystem
trademark

PRO
PRO LAN
PRO/10
PRO/100
PRO/100 Intelligent Server Adapter
PRO/100 S Management Adapter
PRO/100 Server Adapter
PRO/100 Smart Adapter
PRO/100+ Adapter
PRO/100+ Dual Port Server Adapter
PRO/100+ Management Adapter
PRO/100+ S Server Adapter
PRO/100+ Server Adapter
PROSet Utility
alrendszer
védjegy

ETOX™
flash memory
flash technology
mark
name
process technology
technology
trademark

flash memória
flash technológia
jel
név
gyártási technológia
technológia
védjegy

FlashFile™
chip
component
mark
memory
name
subsystem
trademark

lapka
komponens
jel
memória
név
alrendszer
védjegy

i386™ & i486™ & Intel386™ & Intel486™
chip
CPU
embedded processor
mark
microprocessor
name
processor
trademark

lapka
CPU
beágyazott processzor
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

i960®
chip
component
core
CPU
I/O processor
Low Power Processor
mark
microprocessor
name
processor

lapka
komponens
mag
CPU
I/O-processzor
alacsonyfeszültségű processzor
jel
mikroprocesszor
név
processzor

Superscalar Processor
trademark
Value Processor

szuperskalár processzor
védjegy
értékorientált processzor

iCOMP®
formula
index
journal/report
mark
name
performance index
rating
trademark

képlet
index
naplózás/jelentés
jel
név
teljesítményindex
besorolás
védjegy

InstantIP™
configuration
mark
name
setup
technology
trademark

konfiguráció
jel
név
beállítás
technológia
védjegy

Intel®
Approved nouns: any noun that is an
approved noun for any mark on this list,
e.g. Intel® processors, Intel® products,
Intel® services, etc.
In addition, if "Intel" is used as first part of a
term that represents an Intel product,
service or program (like Intel®
motherboard, Intel® architecture, Intel®
Internet Provider Program, Intel® Online
Services, etc.) the ® symbol is also used.
Note: the only time the ® symbol is not
necessary after Intel is when Intel is used
to refer to the company itself in text
references.

Jóváhagyott főnevek: bármely főnév,
amely jóváhagyásra került a lista valamelyik
márkájához; például az Intel®
processzorokhoz, Intel® termékekhez,
Intel® szolgáltatásokhoz stb.
Ezen kívül: ha az „Intel” szerepel egy Intelterméket, -szolgáltatást vagy -programot
jelentő kifejezés első részeként (például
Intel®-alaplap, Intel®-architektúra, Intel®
Service Provider program, Intel® online
szolgáltatások stb.), a „®” szimbólumot is
használni kell.
Megjegyzés: a „®” szimbólumot csak akkor
nem kell használni az Intel után, ha az a
szövegekben magára a vállalatra hivatkozik.

Intel740™
chip
drivers
graphics accelerator
graphics accelerator chip
graphics chip
graphics controller
mark
name
trademark

lapka
meghajtók
grafikus gyorsító
grafikus gyorsító lapka
grafikus lapka
grafikus vezérlő
jel
név
védjegy

IntelDX2™
chip
mark
microprocessor

lapka
jel
mikroprocesszor

name
processor
trademark

név
processzor
védjegy

IntelDX4™
chip
mark
microprocessor
name
processor
trademark

lapka
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

IntelSX2™
chip
mark
microprocessor
name
processor
trademark

lapka
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Intel® Centrino®
brand
logo
mark
mobile technology
Mobile Technology Test Utility
Mobile Technology Zone
name
trademark
Intel® Dialogic®
application
architecture
board
building blocks
coders
Combined Media Board
Conferencing Board
Configuration Manager
Continuous Speech Processing
diagnostics
Digital Telephony Interface (DTI) Board
DM/V-A Multifunction Series
Fax Board
firmware
H100
H110
hardware
IP Board
IP Media Server
JCT Shared Resource Series
Line-Tapping Board
Media Gateway
Media Processing Board
multi-chassis

márka
logó
jel
mobil technológia
mobil technológiát tesztelõ
segédprogram
Mobile Technology Zone
név
védjegy
alkalmazás
architektúra
kártya
modulok
kódolók
kombinált médiakártya
konferenciakártya
konfiguráció-kezelő
folyamatos beszédfeldolgozás
diagnosztika
digitális telefonos illesztő- (DTI-) kártya
DM/V-A többfunkciós sorozat
faxkártya
firmware
H100
H110
hardver
IP-kártya
IP-média szerver
JCT megosztott erőforrás sorozat
Beszédrögzítő kártya
médiaátjáró
médiafeldolgozó kártya
többházas

Network Interface
PBX Integration Board
platform
processing
product
server software
Single Media Board
software
Speech Board
Speech Platform Software
speech processing
SS7 Board
Station Interface Board
Switching Board
System Release
System Release Software
technology
telephony
Telephony Platform
tool
transcoders
Voice Board

hálózati illesztő
alközpont-integrációs kártya
platform
feldolgozás
termék
szerverszoftver
Single Media Board
szoftver
beszédkártya
beszédplatform-szoftver
beszédfeldolgozás
SS7 kártya
állomásillesztő kártya
kapcsolókártya
rendszerkiadás
rendszerkiadás szoftver
technológia
telefónia, telefonrendszer
telefonrendszer-platform
eszköz
transzkóder
(emberi) hang kártya

Intel Inside®
brand
logo
mark
name
Online Network
program
Showcase logo
symbol
trademark

márka
logó
jelzés
név
online hálózat
program
Showcase logó
szimbólum
védjegy

Intel NetBurst®
mark
microarchitecture
name
trademark

márkanév, jelzés
mikroarchitektúra
név
védjegy

Intel NetMerge®
application
brand
Call Information Manager
Call Manager
Call Monitoring Manager
Call Processing Software
Call Routing Manager
CSTA Switch Simulator
CT Application Development
Environment
Enhanced SDK
Gateway
mark
Media Communications Carrier
Software

alkalmazás
márka
hívási információkezelő
híváskezelő
hívásfigyelés-kezelő
hívásfeldolgozó szoftver
hívásátirányítás-kezelő
CSTA kapcsolószimulátor
CT alkalmazásfejlesztési környezet
Továbbfejlesztett SDK
átjáró
jel
Médiakommunikációs szolgáltatói
szoftver

server software
software
technology
trademark
Intel NetStructure®
350 Watt Hot Swap DC Power Supply
3G Blade
3G Board
Access Manager
Adaptive Computing Accelerator Board
Air Management Blade
appliance
Application Shaper
backplane
Backplane Spare
Blade
Board
Board Reference Design
Cache Appliance
Certificate Authority
Certificate Authority Pro
Chassis Management Module
Combined Media Board
Commerce Switch System
Communication Board
Communications Building Blocks
Compute Processor Board
Content Accelerator
Data Center Products
Digital Signaling Converters (DSC)
Digital Signaling Converter (DSC)
Software
Digital Telephony Interface Board
e-Commerce Accelerator
e-Commerce Director
e-Commerce products
e-Commerce Switch
family
Fan Tray
Fan Tray Spare
Fax Board
General Purpose Packet Switched
Platform
Gigabit Ethernet Switch
High-Performance Processor Board
High-Performance Single Board
Computer
High-Performance System Master
Processor Board
Host Media Processing Software
Hosting Appliance
hub
I/O Mezzanine Expansion Card
IDE Carrier

szerverszoftver
szoftver
technológia
védjegy
350 wattos, üzem közben cserélhető
egyenáramú táp
3G blade
3G alaplap
eléréskezelő
adaptív számításgyorsító kártya
levegõkezelõ lap
berendezés, eszköz
alkalmazásformáló
hátlap
hátlap tartalék
blade
alaplap
alaplap referenciaterv
cache-készülék
tanúsítványhatóság
Certificate Authority Pro
házfelügyeleti modul
kombinált médiakártya
kereskedelmi kapcsolórendszer
kommunikációs kártya
kommunikációs építőegységek
számítási feldolgozókártya
tartalomgyorsító
adatközponti termékek
Digitális jelkonverterek (DSC)
Digitális jelkonverterek (DSC) szoftver
Digitális telefonillesztő kártya
e-Commerce Accelerator
e-Commerce Director
e-Commerce products
e-Commerce Switch
család
ventilátortálca
ventilátortálca tartalék
faxkártya
Általános célú csomagkapcsolt
platform
Gigabit Ethernet kapcsoló
nagy teljesítményű feldolgozókártya
nagy teljesítményű egykártyás
számítógép
nagy teljesítményű rendszer fő
processzorkártya
hosztmédia-feldolgozó szoftver
hosztkészülék
hub (elosztó)
I/O Mezzanine bővítőkártya
IDE hordozó

IP Board
IP Media Gateway
Line-Tapping Board
Management Appliance
module
Multi-Site Traffic Director
PBX Digital Gateway
PBX-IP Media Gateway
PCI Network Processor Board
platform
Policy Manager
Power Entry Module
Power Midplane
product
Rear Panel Transition Board
Redundant System Slot Packet
Switched Platform
reference design
Reporting Tool
router
Routing Switch
Server Platform
Shelf
Signaling Gateway
Signaling Interface Units (SIU)
Single Board Computer
Singular Digital Signaling Converters
Singular Signaling Interface Unit
Solutions
SS7 Board
SS7 Compact PCI Board
SS7 ISA Board
SS7 Protocols
SS7 Server
SS7 Signaling Gateway
SS7 Solutions
SS7/SIGTRAN Signaling Gateway
Stackable Switch
Standalone Switch
Station Interface Board
Storefront Appliance
switch
technology
Traffic Director
Traffic Management Equipment
Traffic Shaper
Value Board Reference Design
Voice Board
VPN Client
VPN Client Deployment Tool
VPN Firmware
VPN Gateway
VPN Gateway Family
VPN Management Suite
VPN Manager
Web Hosting Appliance

IP-kártya
IP-médiaátjáró
Beszédrögzítő kártya
felügyeleti készülék
modul
Többtelephelyes forgalomirányító
alközponti digitális átjáró
alközpont-IP médiaátjáró
PCI-os hálózati processzorkártya
platform
irányelvkezelő
tápbemeneti modul
táp közlap
termék
hátlap átmeneti kártya
Redundáns rendszerbővítőhely
csomagkapcsolt platform
referenciaterv
jelentéskészítő eszköz
útválasztó
útválasztó kapcsoló
szerverplatform
Polc
jelző átjáró
jelző interfészegységek (SIU)
Egykártyás számítógép
Egyetlen digitális jelzésátalakítók
Egyetlen jelzésinterfész egység
megoldások
SS7 kártya
SS7 kompakt PCI kártya
SS7 ISA kártya
SS7 protokollok
SS7 szerver
SS7 jelző átjáró
SS7 megoldások
SS7/SIGTRAN jelző átjáró
stackelhető (rakásolható) kapcsoló
magában álló kapcsoló
állomásinterfész-kártya
Storefront berendezés
kapcsoló
technológia
forgalomirányító
forgalomfelügyeleti berendezés
forgalomformáló
Értékorientált alaplap referenciaterv
(emberi) hang kártya
VPN kliens
VPN kliens telepítőeszköz
VPN Firmware
VPN átjáró
VPN átjárócsalád
VPN felügyeleti csomag
VPN felügyelő
Webhosting-készülék

XML Accelerator
XML Director

XML-gyorsító
XML-irányító

Intel® SingleDriver™
mark
name
technology
trademark

jel
név
technológia
védjegy

Intel SpeedStep®
mark
name
technology
trademark

jel
név
technológia
védjegy

Intel StrataFlash®
chip
component
Embedded Memory
High Density Memory
mark
memory
Multi-bit Memory Devices
name
subsystem
Synchronous Memory
technology
trademark
wireless memory
Wireless Memory System

lapka
komponens
beágyazott memória
nagy sűrűségű kapacitású memória
jel
memória
cellánként többites eszközök
név
alrendszer
szinkron memória
technológia
védjegy
mobil memória
mobil memória rendszer

Intel® Wireless MMX™
brand
execution unit
instructions
mark
module
name
technology
trademark

márka
végrehajtási egység
utasítások
jel
modul
név
technológia
védjegy

Intel® Wireless MMX™ 2
brand
execution unit
instructions
mark
module
name
technology
trademark

márka
végrehajtási egység
utasítások
jel
modul
név
technológia
védjegy

Intel® Xeon™
brand
chip
logo
mark

márka
lapka
logó
jel

microprocessor
name
processor
trademark
When referring to Pentium® II Xeon™,
Pentium® III Xeon™ and Intel® Xeon™
collectively, use one of the following nouns
only:
microprocessor family
microprocessor line
processor family
processor line

mikroprocesszor
név
processzor
védjegy
Ha a Pentium® II Xeon™-ra, a Pentium® III
Xeon™-ra és az Intek® Xeon™-ra történik
kollektív hivatkozás, az alábbi kifejezéseket
kell használni:
mikroprocesszor család
mikroprocesszor termékvonal
processzorcsalád
processzor-termékvonal

Intel XScale®
brand
core
mark
microarchitecture
name
technology
trademark
XDB Simulator for PXA250

márka
mag
jel
mikroarchitektúra
név
technológia
védjegy
XDB Szimulátor PXA250-hoz

IPLink™
product
telephone platform

termék
telefonplatform

Itanium®
architecture
assembler
brand
compiler
instructions
logo
mark
microprocessor
name
processor
Solutions Alliance
trademark

architektúra
assembler
márka
fordító
utasítások
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
megoldásokat szolgáltató szövetség
védjegy

Itanium®-based
application
component
computer
developer
driver
hardware
operating system
platform
server
Solutions
system
workstation

Itanium®-ra épülő
alkalmazás
komponens
számítógép
fejlesztő
meghajtó
hardver
operációs rendszer
platform
szerver
megoldások
rendszer
munkaállomás

Itanium® 2
brand
compiler
instructions
logo
mark
microarchitecture
microprocessor
name
processor
trademark
Itanium® 2-based
application
component
computer
developer
driver
hardware
operating system
platform
server
Solutions
system
workstation

márka
fordító
utasítások
logó
jel
mikroarchitektúra
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy
Itanium® 2-ra épülő
alkalmazás
komponens
számítógép
fejlesztő
meghajtó
hardver
operációs rendszer
platform
szerver
megoldások
rendszer
munkaállomás

MCS®
(48, 51, 52, 96, 151, 152, 251, 296 are
model numbers)
controller
Development Tool
Evaluation Kits
hardware
mark
microcontroller
name
tools
trademark

(A 48, 51, 52, 96, 151, 152, 251, 296
modellszámokat jelentenek)
vezérlő
fejlesztőeszköz
fejlesztői készlet
hardver
jel
mikrokontroller
név
eszközök
védjegy

brand
instructions
logo
mark
Media Enhancement Technology
name
technology
trademark

márka
utasítások
logó
jel
Media Enhancement technológia
név
technológia
védjegy

MMX™

Mobile Intel® Pentium® III Processor – M
The name Mobile Intel® Pentium® III
Processor - M should always be used in its
complete form and since this trademark
incorporates the noun "Processor - M" no

Mobil Intel® Pentium® III – M processzor
A „Mobil Intel® Pentium® III – M
processzor” nevet mindig teljes formájában
kell használni, és mivel ez a védjegy
tartalmazza a „– M processzor” főnevet,

additional nouns are required with this
mark.
Additional nouns that can be used
following this product name are: brand,
label, logo, mark and name, such as
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M
logo.

semmilyen egyéb főnév használatára nincs
szükség a márkanévhez.
A terméknév után használható kiegészítő
főnevek a következők: márka, címke, logó,
márkanév és név; például „Mobil Intel®
Pentium® III – M processzor logó”.

The " - M" designation is only for use with
this processor and is not for use with any
other processor name or designation.

Az „- M” jelölés csak ehhez a processzorhoz
használható, és nem használható
semmilyen más processzornévvel vagy
jelöléssel.

The use of a capital "P" in the word
Processor is specific to this name only.
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor – M
The name Mobile Intel® Pentium® 4
Processor - M should always be used in its
complete form and since this trademark
incorporates the noun "Processor - M" no
additional nouns are required with this
mark.
Additional nouns that can be used
following this product name are: brand,
label, logo, mark and name, such as
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M
logo.
The " - M" designation is only for use with
this processor and is not for use with any
other processor name or designation.

Mobil Intel® Pentium® 4 – M processzor
A „Mobil Intel® Pentium® 4 – M processzor”
nevet mindig teljes formájában kell
használni, és mivel ez a védjegy
tartalmazza a „– M processzor” főnevet,
semmilyen egyéb főnév használatára nincs
szükség a márkanévhez.
A terméknév után használható kiegészítő
főnevek a következők: márka, címke, logó,
márkanév és név; például „Mobil Intel®
Pentium® 4 – M processzor logó”.
Az „- M” jelölés csak ehhez a processzorhoz
használható, és nem használható
semmilyen más processzornévvel vagy
jelöléssel.

The use of a capital "P" in the word
Processor is specific to this name only.
OverDrive®
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
socket
trademark
Voltage Regulator Module (VRM)

márka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
foglalat
védjegy
feszültségszabályzó modul (VRM)

Paragon®
computer
mark
name
supercomputer
system
trademark

számítógép
jel
név
szuperszámítógép
rendszer
védjegy

PDCharm™
brand
chip
mark
name
trademark

márka
lapka
jel
név
védjegy

Pentium®
brand
chip
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

márka
lapka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Pentium® II
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

márka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Pentium® II Xeon™
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

márka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Pentium® III
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

márka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Pentium® III Xeon™
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

márka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Pentium® 4
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

márka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Pentium® 4 processor Extreme Edition
brand
logo
mark
name

Pentium® 4 processzor – “Extreme Edition”
márka
logó
jel
név

Pentium® 4 processor Extreme Edition
supporting Hyper-Threading Technology
The name “Pentium® 4 processor Extreme
Edition supporting Hyper-Threading
Technology” should always be used in its
complete form and since this trademark
incorporates the noun "processor" no
additional nouns are approved after
"Pentium 4”. In addition, no additional
nouns are approved after Hyper-Threading
Technology, so the name will be used as
Pentium® 4 processor Extreme Edition
supporting Hyper-Threading Technology

Hyper-Threading technológiát támogató
Pentium® 4 Extreme Edition processzor
A „Hyper-Threading technológiát támogató
Pentium® 4 Extreme Edition processzor”
nevet mindig teljes formájában kell
használni, és mivel ez a védjegy
tartalmazza a „processzor” főnevet,
semmilyen egyéb főnév használatára nincs
szükség a „Pentium 4 Extreme Edition”
után. A „Hyper-Threading technológiát
támogató” után sincs engedélyezve más
névszó használata, vagyis a nevet a
következőképpen kell használni: „a HyperThreading technológiát támogató Pentium®
4 Extreme Edition processzor”

Pentium® 4 processor supporting HyperThreading Technology
No additional nouns are approved after
Hyper-Threading Technology, so the name
will be used as Pentium® 4 processor
supporting Hyper-Threading Technology

Hyper-Threading technológiát támogató
Pentium® 4 processzor
Nem engedélyezett más névszó a „HyperThreading technológiát támogató” után,
vagyis a nevet a következőképpen kell
használni: „Hyper-Threading technológiát
támogató Pentium® 4 processzor”

Pentium® 4 Processor with HT Technology
brand
logo
mark
name

HT technológiás Pentium® 4 processzor
márka
logó
jel
név

Pentium® 4 Processor with HT Technology
Extreme Edition
brand
logo
mark
name

HT technológiás Pentium® 4 processzor –
“Extreme Edition”
márka
logó
jel
név

Pentium® D
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

márka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Pentium® M
brand
logo

márka
logó

mark
microprocessor
name
processor
trademark

jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

Pentium® OverDrive®
brand
logo
mark
name
processor
trademark

márka
logó
jel
név
processzor
védjegy

Pentium® Pro
brand
chip
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

márka
lapka
logó
jel
mikroprocesszor
név
processzor
védjegy

The Journey InsideSM
Educational Program
mark
name
program
service mark

oktatási program
márkanév, jelzés
név
program
szolgáltatási védjegy

VTune™
analyzer
Analyzer Update
Coach
Enterprise Analyzer
environment
mark
name
Performance Analyzer
Performance Analyzer Driver Kit
Performance Enhancement
Environment
Performance Environment
Performance Tools
tools
trademark

analizátor
analizátor frissítés
oktató
vállalati elemző
környezet
márkanév, jelzés
név
teljesítményanalizátor
teljesítményanalizátor-meghajtókészlet
teljesítménynövelő környezet
teljesítménynövelő környezet
teljesítménynövelő eszközök
eszközök
védjegy

Xircom®
Adapter
Creditcard Mobile Adapter
RealPort™ Mobile Adapter
RealPort2™ Modular Mobile Adapter
Wireless LAN Module

Adapter
Creditcard mobil adapter
RealPort™ mobil adapter
RealPort2™ moduláris mobil adapter
vezeték nélküli LAN-modul

*A többi név és márkanév esetleg mások tulajdonát képezi.
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