


EIGENSCHAPPEN
 Set PBT keycaps voor 
 mechanische toetsenborden
 Effectieve bescherming tegen slijtage
 Opvallend ontwerp
 Hoge compatibiliteit

De SKILLER SAC14 keycapset is een upgrade voor mechanische 
toetsenborden die door het gebruik van het polymeer materiaal 
PBT extreem waterbestendig is.  Het robuuste ontwerp vermin-
dert krassen en het glanzende e�ect dat gaandeweg ontstaat. 
De caps zijn ook specifiek bestand tegen hitte en chemicaliën. 
Ze zijn het ideale alternatief voor alle toetsenborden met 
MX-schakelaars om individuele toetsen er uit te lichten of 
versleten toetsen te vervangen.

TOPEIGENSCHAPPEN



De 14 caps van de SKILLER SAC14 zijn niet gemaakt van ABS-plastic met lasergesneden 
tekens, zoals normaal gesproken het geval is, maar zijn vervaardigd met behulp van dubbele 
injectietechnologie. Hierdoor zijn de tekens en symbolen niet alleen makkelijker te zien, maar 
zijn ze ook beter bestand tegen slijtage. Onleesbare tekens en symbolen door krassen en 
slijtage zijn iets uit het verleden. En omdat ze gemaakt zijn van robuust PBT kun je twee keer 
zo lang genieten van de SKILLER SAC14 keycaps.

EFFECTIEVE BESCHERMING 
TEGEN SLIJTAGE



De SAC14 keycaps zijn niet zomaar een gewone vervanging van toetsen. Ze maken ook van elk 
toetsenbord een echte blikvanger. De caps springen er in stijlvol blauw duidelijk uit ten 
opzichte van de andere toetsen en geven het toetsenbord een persoonlijk tintje. De caps zijn 
ook ontworpen voor verlichting en kunnen daarom ook worden gebruikt op toetsenborden met 
RGB-lichteffecten. 

COMPATIBEL DESIGN

Dit is niet alleen van toepassing op de SKILLER SGK3, SGK30 en 
SGK60 toetsenborden van Sharkoon, maar ook op alle mecha-
nische toetsenborden met MX-schakelaars. Omdat de set twee 
soorten Shift-toetsen en een Ctrl-toets bevat, is de SKILLER 
SAC14 ook geschikt voor de meeste toetsenbordindelingen.



SPECIFICATIES

ALGEMEEN:
 Materiaal: PBT
 Compatibiliteit: 
 Mechanische toetsenborden
 met MX-schakelaars

INHOUD VERPAKKING:
 SKILLER SAC14 
 (Set met 14 PBT keycaps) 
 Keycap puller tool
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