
Fotki produktu są tylko w 
celach informacyjnych i mogą 
się nieznacznie różnić od układu 
sprzedawanego w danym kraju.
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NAJWAZNIEJSZE CECHY

CECHY
 Klawiatura dla graczy z 
 podświetleniem RGB
 Obsługa wielu klawiszy 
 N-key rollover
 Obsługa funkcji Anti-ghosting
 Oprogramowanie gamingowe 
 Indywidualne przypisanie 
 funkcji klawiszy
 3 klawisze profilowe oraz 
 5 makro, 5 multimedialnych I 
 5 od podświetlenia
 Odczepialna podstawka 
 pod nadgarski

 Tryb do grania z wyłączonym 
 klawiszem Windows
 Klawisze funkcyjne z 
 przypisanymi funkcjami 
 multimedialnymi
 Możliwa zamiana funkcji 
 strzałek z klawiszami WASD
 Wbudowana własna pamięć 
 na profile do gier
 Odświeżanie USB 1000 Hz

FUNKCJA STRZAŁEK WYMIENIALNA 
Z KLAWISZAMI WASD

PROFILE KLAWISZY

KABEL Z OPLOTEM

USTAWIENIA MULTIMEDIALNE 
I NIESTANDARDOWE LED S1-S6

KLAWISZE 
MULTIMEDIALNE

KLAWISZE PODSWIETLENIA RGB

TRYB GAMINGOWY

CZESTOTLIWOSC I JASNOSC

KLAWISZE MAKRO

JASNOSC / 
REGULACJA GŁOSNOSCI

KONFIGUROWALNE 
OSWIETLENIE RGB
Oświetlenie tła SKILLER SGK5 jest w sześciu 
sektorach i 16,8 mln kolorów. Dostępne są różne 
efekty bez konieczności korzystania z dostępne-
go oprogramowania do pobrania. 



PEŁNA OBSŁUGA N-KEY ROLLOVER

Podczas gdy większość klawiatur z gumową kopułą obsługuje tylko 2 klawisze i może wykryć 
maksymalnie dwa naciśnięcia w tym samym czasie, SKILLER SGK5 umożliwia używanie 
wielu przycisków. Zapewnia to pełną kontrolę w grze, zwłaszcza podczas złożonych 
manewrów.

N-KEY
ROLLOVER



ZDEJMOWANA PODPÓRKA DLA DŁONI

PEŁNA KONTROLA NA 
WYCIAGNIECIE REKI

SKILLER SGK5 jest wyposażony w 7-milime-
trowe klawisze środkowej wysokości, umożli-
wiające szybką reakcję. Dodatkowo ma kilka 
łatwo dostępnych specjalnych guzików do 
efektów świetlnych, profili gier, funkcji multime-
dialnych i makr. Ponadto dwie kontrolki na 
klawiaturze umożliwiają wygodną regulację 
głośności i intensywności oświetlenia. 

W celu zapewnienia maksymal-
nego komfortu, SKILLER SGK5 
posiada podpórkę pod 
nadgarstki, która jest magnety-
cznie przymocowana i można 
ją łatwo usunąć. 
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NADGARSTKI

MID-HEIGHT
 KEYCAPS



INTUICYJNE OPROGRAMOWANIE DO GIER

Oprogramowanie do gier do pobrania pozwala na pełne dostosowanie wszystkich funkcji klawiatury. Przyciski można szybko i 
łatwo dostosować lub przypisywać do nich makra i polecenia multimedialne. Oczywiście oprogramowanie pozwala też na 
regulację oświetlenia. Wszystkie te dostosowania można zorganizować w praktyczne profile gier.



SPECYFIKACJA

Ogólne
 Typ: Klawiatura Gamingowa
 Switche: Rubber Dome
 Oświetlenie RGB
 Regulowane podświetlenie
 Efekt podświetlenia
 Częstotliwość odświeżania: 1000 Hz
 Tryb Gamingowy
 3-Blokowy
 Podstawka pod nadgarstki: Odłączalny
 Waga z kablem: 1120 g 
 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
 482 x 185 x 40 mm
 Obsługiwane systemy operacyjne: 
 Windows 7/8/10

Właściwości klawiszy
 Klawisze Makro
 Profile klawiszy
 Klawisze z funkcjami multimedialnymi
 Regulowany czas reakcji klawiszy
 Anti-Ghosting
 Obsługa N-Key Rollover
 Funkcja strzałek wymienialna 
 z klawiszami WASD
 Cykl życia klawiszy:
 Min. 10 milionów kliknięć

Kable i podłączenia
 Podłączenie: USB
 Kabel w oplocie tekstylnym
 Długość kabla: 176 cm
 Pozłacane styki USB

Właściwości oprogramowania
 Oprogramowanie Gamingowe
 Indywidualna konfiguracja funkcji klawiszy 
 Liczba profili: 3
 Wbudowana pamięć na profile do gier
 Rozmiar wbudowanej pamięci: 256 kB

Zawartość opakowania
 SKILLER SGK5
 Odczepiana podstawka pod nadgarstki
 Instrukcja

www.sharkoon.com


