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NAJWAŻNIEJSZE 
FUNKCJE

CECHY
 Mechaniczna klawiatura do gier 
  z podświetleniem RGB
 Ponad 15 wstępnie zainstalowanych  
  efektów świetlnych
 Indywidualnie programowalne profile 
  podświetlenia
 Trwałe przełączniki mechaniczne
 Intuicyjne oprogramowanie do gier z f
  unkcją makro
 N-key rollover i anti-ghosting klawiszy
 Kabel w oplocie 
 Pozłacana wtyczka USB

GAMING MODE

SKILLER SGK30 to klawiatura mechaniczna, która nie tylko 
zachwyca wysoką jakością wykonania, ale także wieloma 
innymi funkcjami, które sprawiają, że serce każdego gracza i 
entuzjasty komputerów PC zabije szybciej. Klawiatura prezen-
tuje się w prostej czerni, ale zintegrowane podświetlenie RGB 
zapewnia spektakularne efekty, które można również dostoso-
wać do własnego gustu za pomocą różnorodnym opcjom usta-
wień. Dzięki maksymalnej częstotliwości odpytywania 1000 Hz 
SKILLER SGK30 jest odpowiedni dla graczy, którzy cenią sobie 
bardzo czułe urządzenia wejściowe, a także jest stylową 
alternatywą dla szybkich maszynistek w codziennej pracy 
biurowej.

TRYB GAMINGOWY EFEKTY PODŚWIETLENIAFUNKCJA STRZAŁEK 
WYMIENIALNA Z KLAWISZAMI WASD

Ustawienia multimedialne i niestandardowe LED S1-S5 KABEL Z OPLOTEM
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PEŁNA KONTROLA W 
KAŻDEJ SYTUACJI

SKILLER SGK30 ma funkcję n-key rollover, co sprawia, że złożone polecenia klawiszy 
można rozpoznać szybko i niezawodnie, umożliwiając w ten sposób pełną kontrolę 
nawet w gorączkowej sytuacji. Wbudowane przyciski z funkcją anti-ghosting gwaran-
tują też wprowadzanie poleceń, które jest szybkie i precyzyjne dla płynnej gry i 
pisania. N-KEY

ROLLOVER



JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Oprogramowanie do gier dla SKILLER SGK30 pozwala zapisać do 20 profili gier. Dostęp 
do tych ustawień można uzyskać w dowolnym momencie za pomocą kilku kliknięć. 
Intuicyjna funkcja makra oprogramowania ułatwia również zapisywanie i dostosowywa-
nie samodzielnie utworzonych poleceń wejściowych. Zaprogramowane klawisze 
funkcyjne umożliwiają także wygodny dostęp do różnych funkcji multimedialnych za 
naciśnięciem jednego przycisku. INTUITIVE

GAMING SOFTWARE



TRWAŁOŚĆ

REGULOWANE PODŚWIETLENIE RGB

Aby SKILLER SGK30 był gotowy na wiele przyszłych sesji z grami, zwrócono uwagę na wysokiej jakości wykonanie. 
Dzięki wytrzymałym przełącznikom mechanicznym i kablowi w oplocie tekstylnym klawiatura jest dobrze wyposażo-
na i zapewnia długą żywotność. Przy 50 milionach naciśnięć przyciski mają ponadprzeciętną wytrzymałość. 
Pozłacana wtyczka USB zapewnia bezproblemową i lepszą szybkość transferu w porównaniu do konwencjonalnych 
połączeń.

Zintegrowane podświetlenie RGB SKILLER SGK30 daje kolorowe efekty i spektakularne 
podświetlenie guzików. Ponad 15 wstępnie ustawionych efektów świetlnych po naciśnięciu 
przycisku pozwala dosłownie zobaczyć klawiaturę w nowym świetle, nie dając nudzie 
żadnych szans. Jeśli jednak zmęczy Cię gra kolorów, która jest oferowana, możesz ustawić i 
zapisać własne profile podświetlenia według potrzeb i nadać klawiaturze całkowicie osobisty 
charakter.
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SPECYFIKACJA

Ogólne
 Typ: Klawiatura Gamingowa
 Technologia Switch: 
 Mechaniczna (Red) / 
 Mechaniczna (Blue) 
 Podswietlenie: RGB
 Regulacja podswietlenia
 Efekt podswietlenia
 Odswiezanie USB: 1000 Hz
 Tryb gamingowy
 3-blokowy układ klawiatury 
 Waga z kablem: 867 g 
 Wymiary (dł. x sz. x wys.): 
 440 x 144 x 35 mm
 Obsługiwane systemy operacyjne: 
 Windows

WŁASCIWOSCI KLAWISZY
 Klawisze z funkcjami multimedialnymi 
 Anti-Ghosting klawiszy
 Obsługa N-Key Rollover
 Łatwa zamiana funkcji strzałek z
 klawiszami WASD
 Siła nacisku: 45 g (Red) / 
 50 g (Blue)
 Switch: Liniowy (Red) / 
 Dotykowy (Blue)
 Punkt przełaczania: 
 Niewykrywalny (Red) / 
 Wykrywalny (Blue)
 Click Point: Niewykrywalny (Red) / 
 Precyzyjnie wykrywalny (Blue)
 Skok do punktu aktywacji: 
 2,0 ± 0,3 mm
 Cykl zycia klawiszy:
 min. 50 milionów wcisniec

KABLE I WTYCZKI
 Wtyczka: USB
 Kabel z oplotem ochronnym
 Długosc kabla: 180 cm
 Pozłacane styki USB

WŁASCIWOSCI OPROGRAMOWANIA:
 Oprogramowanie Gamingowe
 Indywidualna konfiguracja funkcji klawiszy 
 Liczba profili: 20
 Wbudowana pamiec na profile do gier
 Wielkosc wbudowanej pamieci: 64 kB

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
 SKILLER SGK30
 Instrukcja

www.sharkoon.com
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