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EIGENSCHAPPEN
 Bedrade/draadloze 2,4 GHz dual-modus
gamingmuis
 Geïntegreerde lithium-ionbatterij die via USB
en draadloos kan worden opgeladen
 RGB-verlicht logo met batterijniveau-indicator
 Optische sensor met 6.000 DPI

 Duurzame Omron-switches in linkeren rechtermuisknop
 Polling rate van maximaal 1.000 Hz
 Zeven programmeerbare knoppen
 Downloadbare gamingsoftware
 Intern geheugen voor gameprofielen

DUAL-MODUS CONNECTIVITEIT

DRAADLOZE VRIJHEID
Dankzij de 2,4 GHz draadloze verbinding en de meegeleverde USB-nano-ontvanger biedt de SKILLER SGM3 maximale
bewegingsvrijheid. De geïntegreerde lithium-ionbatterij
zorgt voor uren gamingplezier en kan zelfs tijdens het
gamen worden opgeladen, of dit nu draadloos is of met een
USB-kabel.

BEDRAAD GEBRUIK
Mocht de voorkeur worden gegeven aan een
normale verbinding, dan kan de meegeleverde gevlochten textielkabel met een USB-plug
worden gebruikt. Via plug-and-play en met de
aan-uitschakelaar aan de onderkant van de
muis kan elk type verbinding eenvoudig
worden geselecteerd.

DRAADLOOS OPLADEN MOGELIJK

ONDERSCHEIDEND ACCENT
Bij gebruik in de draadloze modus
zal het verlichte SKILLER-logo
continu rood knipperen wanneer
het batterijniveau minder dan
10% bedraagt. De lithium-ionbatterij kan draadloos en met een
traditionele USB-kabel worden
opgeladen. Wanneer de muis met
een kabel wordt opgeladen, kan
hij worden gebruikt terwijl de
batterij wordt opgeladen.

DRAADLOOS OPLADEN
Plaats heel eenvoudig het oplaadgebied van de lithium-ionbatterij, dat zich
onder de gamingmuis bevindt, bovenop
de oplaadspoelen van je draadloze
oplader om met het opladen van de
SKILLER SGM3 te beginnen. Zodra
het batterijniveau van de
SKILLER SGM3 tot tenminste 90% is opgelopen,
zal het SKILLER-logo
groen worden.

DOWNLOADBARE GAMINGSOFTWARE

Op de Sharkoon-website kan een
krachtige gamingsoftware worden gedownload, die
een volledig persoonlijke aanpassing van de snelheid, DPIniveaus, knopconfiguraties en macro’s mogelijk maakt. De software kan zowel in de
bedrade als de draadloze modus worden gebruikt, met realtime updates die naar de
SKILLER SGM3 worden overgezet. Het gewenste DPI-nummer en de verlichtingskleur
tot 16,8 miljoen kleuren kunnen voor elk DPI-niveau afzonderlijk worden ingesteld.

SPECIFICATIES

Algemeen:
 Type: dual-modus
 Draadloze verbinding: 2,4 GHz
 Max. DPI/CPI: 6.000
 Min. DPI/CPI: 600
 Sensor: optisch
 Chip: ATG4090
 Verlichting: RGB
 Max. polling rate: 1.000 Hz
 Lift-off distance: 2 mm
 Frames per seconde: 8.000
 Inches per seconde: 150
 Max. acceleratie: 30 g
 Muisvoetjes: 5, PTFE
 Kleurvarianten: Zwart, Wit, Grijs, Groen
Eigenschappen knoppen:
 Aantal knoppen: 7
 Programmeerbare knoppen: 7
 Rechtermuisknop
 4-weg scrollwiel
 Levensduur van de knoppen:
min. 10 miljoen kliks
Eigenschappen DPI:
 DPI-stappen: 6.000, 4.800,
3.600, 2.400, 1.200, 600*
 DPI-schakelaar
 DPI-indicator

* Met de software kunnen
DPI-stappen individueel worden
aangepast.

Eigenschappen batterij:
 Type: geïntegreerde lithium-ion
 Capaciteit: 930 mAh
 Gebruiksduur per lading: 40 uur
 Oplaadmogelijkheid: draadloos/kabel (USB)
 Oplaadtijd draadloos: afhankelijk van apparaat
Oplaadtijd kabel (USB): 3 uur
Eigenschappen software:
 Gamingsoftware
 Intern geheugen voor gameprofielen
Kabel en aansluitingen:
 Aansluiting: USB / draadloos
 Vergulde USB-connector
 Gevlochten kabel
 Kabellengte: 180 cm

INHOUD VERPAKKING






SKILLER SGM3
Extra set muisvoetjes
Gevlochten kabel
USB-nano-ontvanger
Handleiding

RETAILVERPAKKING
 Afmetingen (L x B x H):
160 x 65 x 205 mm
 Gewicht: 310 g

www.sharkoon.com

