SGK3
W H I T E
MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Dzieki jasnemu, białemu wygladowi SKILLER SGK3 White przygotuje Cie na wszystkie wyzwania, za pomoca szybko reagujacym
przełacznikom Kailh. Układ jest celowo zwarty, ale jednoczesnie kompleksowy. Dlatego niezaleznie od tego, czy klawiatura jest
uzywana do gier, czy do złozonych zastosowan roboczych, nie bedziesz musiał isc na zadne kompromisy. Chociaz białe wykonczenie
powierzchni samo w sobie przyciaga wzrok, to równiez w pełni wydobywa oswietlenie RGB. Dodatkowo, oprogramowanie do
pobrania udostepnia wszelkie wymagane dopracowania.

Kolorowe odbicia
Rozbudowane opcje oswietlenia, zarówno z uzyciem
pobranego oprogramowania do gier, jak i bez,
sprawiaja, ze SKILLER SGK3 White uzyskuje bardzo
osobisty charakter dzieki szerokiej gamie efektów
swietlnych.
Dodatkowo, biała powierzchnia obudowy klawiatury
daje zywe odbicie wybranych kolorów.

Trwały zestaw klawiszy PBT
Dołaczony zestaw nakładek na najczesciej uzywane
klawisze umozliwia zaznaczenie ich, aby zapewnic im
jeszcze lepsze uzytkowanie.
Dzieki technologii podwójnego wtrysku i zastosowaniuwysokiej jakosci PBT nasadki klawiszy sa wyjatkowo trwałe i solidne oraz nie zasłaniaja swiatła.

Reaktywne przełaczniki Kailh
Abys czuł, ze SKILLER SGK3 White jest stworzona
specjalnie dla Ciebie, niezaleznie od Twoich potrzeb,
istnieje wybór najpopularniejszych przełaczników
Kailh.
Czerwone przełaczniki sa skierowane do graczy dzieki
ich liniowej charakterystyce bez odgłosów klikania lub
jakichkolwiek dotykowych uderzen. Osoby czesto
piszace na maszynie i okazjonalni gracze beda
szczególnie zadowoleni z dotykowych niebieskich lub
brazowych przełaczników.
Przy wymaganej sile nacisku 50 gr wszystkie trzy
typy przełaczników uruchamiaja sie równie szybko juz
po 1,9 milimetra.

Kailh Red: liniowy i bez sprzezenia zwrotnego
Kailh Red: liniowy i bez sprzezenia zwrotnego Uzywajac
przełaczników Kailh Red, które charakteryzuja sie liniowym
zachowaniem przełaczników bez odgłosów klikania i
dotykowego oporu, mozesz w pełni skoncentrowac sie na
wyzwaniu, które masz pod reka. Przy wymaganej sile
nacisku 50 gramów, przełaczniki maja punkt aktywacji tylko
1,9 milimetra.

Kailh Brown: wyczuwalny w dotyku, ale nie klikalny
Za pomoca dotykowej charakterystyce przełaczania bez
odgłosów klikania brazowe przełaczniki Kailh sa równie
odpowiednie do pracy w biurze, jak i do okazjonalnych sesji
grania w domu. Przy wymaganej sile nacisku 50 gr, przełaczniki maja punkt aktywacji tylko 1,9 milimetra.

Kailh Blue: wyczuwalne w dotyku i wyczuwalne
klikniecie
Dzieki dotykowej charakterystyce przełaczania z wyraznym
kliknieciem, niebieskie przełaczniki Kailh moga wywołac euforie
maszyny do pisania dla tych, którzy po prostu kochaja pisac.
Przy wymaganej sile nacisku 50 gramów, przełaczniki maja
punkt aktywacji tylko 1,9 milimetra.

Solidna konstrukcja z układem
3-blokowym
Aby w pełni spełnic wszystkie wymagania, od gier po
wyrafinowana prace biurowa, SKILLER SGK3 ma w
pełni kompleksowy układ 3-blokowy. W celu zapewnienia długiej zywotnosci powierzchnia jest wzmocniona metalem.

Pełna personalizacja dzieki
oprogramowaniu do gier
Z wiekszosci funkcji klawiatury mozna korzystac od
razu po podłaczeniu, co zapewnia natychmiastowa
przyjemnosc i dobre zarzadzanie zasobami. Chcac
jednak w pełni wykorzystac mozliwosci SKILLER
SGK3 White, mozesz równiez skorzystac z oprogramowania do gier do pobrania. Pozwala to na ponowne przypisanie przycisków, nagrywanie i zapisywanie
makr oraz umozliwia dalsze dostosowanie podswietlenia klawiatury.

