
As imagens dos produtos são 
meramente ilustrativas. 
O layout real do teclado pode 
variar dependendo do país.

CARACTERÍSTICAS
 Teclado mecânico com iluminação RGB
 N-Key suporte rollover
 Anti-ghosting keys
 Software para jogos
 Função de teclas com configurações individuais
 4 profiles e iluminação das teclas
 Modo de jogo com a tecla Windows desativada

 Teclas de função com ações 
 multimedia predefinidas
 As funções das teclas de seta são 
 intercambiáveis com as teclas WASD
 Memória interna para perfis de utilizador
 Taxa de sondagem de 1.000 Hz

ILLUMINATED GAMING KEYBOARD



N-KEY SUPORTE ROLLOVER

A grande maioria dos teclados de cúlpula de borracha  tem apenas rolagem de 2 ou 6 teclas. Portanto, os elementos 
de jogabilidade nem sempre podem ser todos simultaneamente levados até os limites durante os jogos mais 
complexos. No entanto, como a diversão e a jogabilidade é de grande importância, o SKILLER SGK4 reconhece 
qualquer número de pressionamentos de tecla simultâneos graças ao suporte n-key rollover.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

FUNÇÃO DE TECLAS COM AÇÕES 
MULTIMÉDIA PREDEFINIDA

CABO TÊXTIL TRANÇADOPERFIS DE JOGO EFEITOS DE ILUMINAÇÃO

AS FUNÇÕES DAS TECLAS DE 
SETA SÃO INTERCAMBIÁVEIS 
COM AS TECLAS WASDMODO DE JOGO BRILHO / FREQUÊNCIA

INTER-
CHANGEABLE 

KEY FUNCTIONS GAMING MODE

RGB
ILLUMINATION N-KEY 

ROLLOVER
MULTIMEDIA 
FUNCTIONS



FUNÇÕES MULTIMÍDIA

Para máxima conveniência e rápido controle, mesmo durante o 
jogo, várias funções multimídia estão disponíveis em combinação 
com a tecla SKILLER.

Mudo Aumentar volume Abaixar volume Navegador Meu computador E-Mail

Calculadora Play/Pause Parar Próxima faixa Faixa anteriorDesativar todas 
as teclas



FUNCIONALIDADE ESTENDIDA 
COM O SOFTWARE DE JOGOS

Aqueles que querem aproveitar ao máximo o SKILLER SGK4 podem usar o software de jogos não apenas para alterar 
as atribuições de quase todas as teclas, mas também para ter acesso a inúmeros efeitos de iluminação, para definir 
perfis de iluminação e para programar macros.



EMBALAGEM DE VAREJO
 Dimensões (C x L x A): 485 x 248 x 55 mm
 Peso: 1.34 kg

 SKILLER SGK4
 Manual

ESPECIFICAÇÕES

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Geral
 Tipo: Teclado para jogos
 Tecnologia Switch: Cúpula de borracha
 Iluminação RGB
 Iluminação ajustável
 Efeito de iluminação
 Taxa máx. de sondagem: 1,000 Hz
 Modo de jogo
 Layout em 3 blocos
 Apoio para as mãos: Integrado
 Peso incl. cabo: 955 g
 Dimensões (C x L x A): 
 472 x 212 x 43 mm
 Sistemas operacionais suportados: 
 Windows 7/8/10

Propriedades do teclado
 Teclas de perfil
 Função de teclas com ações 
 multimédia predefinida
 Teclas Anti-Ghosting
 N-Key Suporte Rollover
 As funções das teclas de seta são 
 intercambiáveis com as teclas WASD
 Durabilidade das teclas:
 Mínimo 10 milhões de pressionamentos

Cabo e conectores
 Conector: USB
 Cabo têxtil trançado
 Comprimento do cabo: 180 cm
 Plug USB banhado a ouro

Propriedades de software
 Software de jogo
 Funções de teclas configuráveis individualmente 
 Número de perfis: 4
 Memória onboard para perfis de jogo
 Capacidade de memória onboard: 256 kb

www.sharkoon.com

EMBALAGEM DE REMESSA
 Unidade de embalagem: 5
 Dimensões (C x L x A):
 500 x 503 x 273 mm
 Peso: 7.55 kg
 Impostos da alfândega n.º: 
 84716060
 País de origem: China

ILLUMINATED GAMING KEYBOARD

US LAYOUT


