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TOPEIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN
 Mechanisch gaming-toetsenbord met 
  rgb-verlichting
 Meer dan 15 voorgeïnstalleerde 
  lichte�ecten
 Afzonderlijk programmeerbare verlichting-
  sprofielen
 Duurzame mechanische schakelaars
 ntuïtieve gamingsoftware met Macro-functie
 N-key rollover en anti-ghosting toetsen
 Gevlochten kabel
 Vergulde USB-stekker

RGB
ILLUMINATION GAMING MODE

De SKILLER SGK30 is een mechanisch toetsenbord dat niet alleen 
indruk maakt door zijn hoogwaardige fabricage, maar ook met 
talloze andere eigenschappen die het hart van elke gamer en 
pc-liefhebber sneller doen kloppen. Het toetsenbord is in simpel 
zwart uitgevoerd, maar de geïntegreerde RGB-verlichting biedt 
spectaculaire e�ecten die ook naar eigen smaak kunnen worden 
aangepast met behulp van diverse instellingen. Dankzij een maxi-
male polling-rate van 1000 Hz is de SKILLER SGK30 geschikt voor 
gamers die waarde hechten aan snel reagerende invoerappara-
ten. Het is ook een stijlvol alternatief voor wie snel moet typen 
voor het dagelijkse kantoorwerk.

GAMING MODUS LICHTEFFECTENPIJLTOETSEN ZIJN VERWISSELBAAR 
MET DE WASD-TOETSEN

MULTIMEDIA- EN AANGEPASTE LED-INSTELLINGEN S1-S5 GEVLOCHTEN KABEL



IN ELKE SITUATIE 
VOLLEDIGE CONTROLE

De SKILLER SGK30 beschikt over de “n-key rollover”-functie waardoor ingewikkelde 
toetsencommando's snel en betrouwbaar kunnen worden herkend en volledige 
controle zelfs in een hectische situatie mogelijk is. De ingebouwde toetsen met 
“anti-ghosting” zorgen ook voor een snelle en nauwkeurige invoer voor actief gamen 
en snel typewerk. N-KEY

ROLLOVER



NÓG MEER MOGELIJKHEDEN

Met de gaming-software voor de SKILLER SGK30 kunnen maximaal 20 gameprofielen 
worden opgeslagen. Hier kun je altijd met slechts een paar keer klikken naartoe voor de 
aangepaste instellingen. De intuïtieve macrofunctie van de software maakt het ook 
makkelijker om zelf gecreëerde invoercommando's op te slaan en te wijzigen. Met de 
vooringestelde functietoetsen kun je met een simpele druk op de knop toegang krijgen 
tot verschillende multimediafuncties. INTUITIVE

GAMING SOFTWARE



GEMAAKT VOOR DUURZAAMHEID

AANPASBARE RGB-VERLICHTING

Er is veel aandacht besteed aan de hoogwaardige fabricage van de SKILLER SGK30, zodat het gereed is voor talloze 
toekomstige gamesessies. Dankzij de duurzame mechanische schakelaars en het snoer van gevlochten textiel is het 
toetsenbord goed uitgerust voor een lange levensduur. De schakelaars hebben een bovengemiddelde levensduur 
van zo'n 50 miljoen aanslagen. De vergulde USB-stekker zorgt voor een probleemloze en betere overdrachtssnel-
heid vergeleken met gewone aansluitingen.

De geïntegreerde RGB-verlichting van de SKILLER SGK30 zorgt voor kleurrijke e�ecten en 
spectaculaire verlichting van de toetsen. En met een druk op de knop kun je het toetsenbord 
met meer dan 15 vooringestelde lichte�ecten op allerlei manieren verlichten, waardoor het 
nooit saai wordt. Maar als je het aangeboden kleurenspel moe bent, kun je ook je eigen 
lichtprofielen naar wens instellen en opslaan en het toetsenbord helemaal je eigen draai 
geven.

RGB
ILLUMINATION



 SPECIFICATIES

General
 Type: Gamingtoetsenbord
 Technologie switches: 
 Mechanisch (Red) / Mechanisch (Blue) 
 Verlichting: RGB
 Aanpasbare verlichting
 Lichte�ecten
 Max. polling rate: 1.000 Hz
 Gaming modus
 3-Blok indeling
 Gewicht incl. kabel: 867 g 
 Afmetingen (L x B x H): 440 x 144 x 35 mm
 Ondersteunde besturingssystemen: Windows

Toets Eigenschappen
 Functietoetsen met 
 voorgeprogrammeerde multimedia-acties
 Anti-Ghosting toetsen
 N-Key Rollover ondersteuning
 Pijltoetsen zijn verwisselbaar
 met de WASD-toetsen
 Actuatiekracht: 45 g (Red) / 
 50 g (Blue)
 Switch: Lineair (Red) / 
 Tactiel (Blue)
 Schakelpunt: 
 Niet merkbaar (Red) / 
 Merkbaar (Blue)
 Klikpunt: Niet merkbaar (Red) / 
 Precies merkbaar (Blue)
 Afstand tot actuatiepunt: 
 2,0 ± 0,3 mm
 Levensduur van de toetsen

Kabel en aansluitingen
 Aansluiting: USB
 Gevlochten kabel
 Kabellengte: 180 cm
 Vergulde USB-stekker

Eigenschappen software
 Gamingsoftware
 Individueel configureerbare 
 toetsfuncties 
 Aantal profielen: 20
 Intern geheugen voor gameprofielen
 Capaciteit van het intern geheugen: 64 kB

Inhoud verpakking
 SKILLER SGK30
 Handleiding

www.sharkoon.com
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