
RGB
ILLUMINATION KAILH BOX

SWITCHES 

+ 14 PBT TUŞ BAŞLIKLARI



ÜST ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM
 3 bloklu düzene sahip mekanik oyun klavyesi
 Toz ve suya dayanıklı Kailh BOX switchleri
 Edge Light ile uzatılmış RGB Aydınlatma
 14 ekstra PBT tuş başlığı
 Makrolar, aydınlatma ve multimedya 
  için 4 ayrı tuş
 Elmas kesimli sağlam metal yüzey
 Çıkarılabilir USB -C kablosu
 20 senkronize aydınlatma efekti
 3 oyun profiline sahip sezgisel oyun yazılımı

RGB
ILLUMINATION GAMING MODE

SKILLER SGK60 ile kullanıcı, diğerleri gibi sadece 
mekanik bir klavyeye sahip olmayacak. Üç farklı 
modelde yenilikçi Kailh BOX switch seçenekleri ile 
klavye, ister çalışırken ister oyun oynarken istenen 
yazma hissini sağlar. Klavye ayrıca aşınmaya 
dayanıklı 14 PBT tuş başlığına sahiptir. Bunlar, 
herhangi bir aşınma belirtisi olmadan uzun süreli 
kullanım için çift enjeksiyon işlemi kullanılarak 
yapılmıştır. Ve son dokunuş için, zarif görsel tasarım, 
elmas kesimli alüminyum yüzeyle tamamlanmıştır. 

OYUN MODU IŞIK EFEKTLERIOK TUŞLARI İŞLEVLERI WASD 
BÖLÜMÜYLE DEĞIŞTIRILEBILIR

MULTIMEDYA VE ÖZEL 
LED AYARLARI S1-S5 EK FONKSYONLARTEKSTIL ÖRGÜLÜ KABLO

INTER-
CHANGEABLE 

KEY FUNCTIONS



ÖZEL SWITCHLER VE TUŞLAR

14 sağlam ve aşınmaya dayanıklı PBT tuş başlığına ek olarak, SGK60, oyuncuların 
kendi yazma deneyimlerini özgürce kişileştirmelerine olanak tanıyan üç Kailh-BOX 
switch arasında bir seçim sunar. Seçim, geri bildirimsiz kırmızı switchler, dokunsal geri 
bildirimli kahverengi switchler ve hem dokunsal hem de akustik geri bildirim veren 
beyaz switchler arasındadır. Yazma hissi böylece istenildiği gibi kişiselleştirilebilirken, 
switchler en az 80 milyon tıklanma yaşam ömrü ile etkileyicidir. Tüm bunlar sağlam, 
elmas kesimli bir alüminyum yüzeyle tamamlanmıştır. 

KAILH BOX
SWITCHES 



AYARLANABILIR RGB AYDINLATMA

KAPSAMLI MAKRO FONKSIYONLAR
Indirilebilir yazılım kullanılarak, her türlü makro oluşturulabilir ve ardından yirmi oyun profil-
inde kullanılabilir. 391 makro girişi kaydedilebilir ve her giriş ayrı ayrı ayarlanabilir. Özel bir 
makro anahtarı, makroların hızlı bir şekilde alınmasını sağlar. 

Önceki modellerde olduğu gibi SGK60 da etkileyici bir aydınlatma ile donatılmıştır. Oyuncular, bu klavye için mevcut olan 
yazılımı kullanarak klavye tuşları ve klavyenin arkasındaki aydınlatma olan Edge Light için 20 benzersiz aydınlatma efektin-
den birini seçebilir. Klavye aracılığyla aydınlatma efektleri kontrol edilebilirken, indirilebilir efektlerin parlaklığının ayarlan-
masına izin verir. Ek olarak, ayrı tuşlar aydınlatmanın etkinleştirilip devre dışı bırakılmasını sağlar. 

RGB
ILLUMINATION

MACRO KEY

INTUITIVE
GAMING SOFTWARE



KLAVYE ÜZERİNDE MEDYA KONTROLÜ

Bir makro anahtarına ek olarak, SGK60, bilgisayarda varsayılan olarak ayarlanmış 
medya oynatıcıyı kontrol etme seçeneği sağlayan işlev tuşlarına da sahiptir. İşlev 
tuşları sayesinde ses seviyesini kontrol etmek, şarkılar arasında geçiş yapmak veya 
onları duraklatmak, devam ettirmek için kullanılır. Bunun yanı sıra e-postalar veya 
Dosya Gezgini gibi tüm olası uygulamalara hızlı ve kolay erişim gibi başka işlevler 
için de kullanılabilir.
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ZAMANIN ÖTESINDE VE GENIŞ

38 mm

165 mm

450 mm

. 450 mm’lik önemli bir uzunluğa sahip SGK60, çekici boyutu ile etkileyicidir. 165 mm genişlik, 38 mm’lik hoş bir yükseklik ve 
üç bloktan oluşan eksiksiz bir düzen ile, üretken yazarlar ve oyuncular arzuladıkları şeyleri alırken, kullanım kolaylığının 
tadına varacaklar. Böylelikle sadece klavyesinden mükemmel performansı bekleyen oyuncuların isteklerini yerine getirme-
kle kalmayacak, aynı zamanda sadeliğe ve hareket özgürlüğüne önem verenlere de hitap edecek. 



ÖZELLIKLER

Genel
 Tip: Oyun Klavyesi
 Anahtar Teknolojisi: 
 Mekanik (Kailh BOX Red) /
 Mekanik (Kailh BOX Brown) / 
 Mekanik (Kailh BOX White) 
 Aydınlatma: RGB
 Ayarlanabilir Aydınlatma
 Aydınlatma Efekti
 Maks. Yanıt Süresi: 1.000 Hz
 Oyun Modu
 3-Blok Düzeni
 Çıkarılabilir Kablo
 Kablosuz Ağırlık / Ağırlık (Kablo dahil): 
 1.014 g / 1.056 g 
 Boyutlar (U x G x Y) (L x W x H): 
 450,2 x 164,5 x 38,4 mm
 Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows

Tuş Özellikleri
 Multimedya Tuşları: 3
 Makro Tuşları: 1
 Önceden Ayarlanmış Multimedya 
 İşlemleriyle Fonksiyon Tuşları
 N-Tuş Basım Desteği
 Ok Tuşları İşlevleri
 WASD Bölümüyle Değiştirilebilir
 Çalışma Kuvveti: 45 ± 10 g (Red) / 
 45 ± 10 g (Brown) / 45 ± 15 g (White)
 Anahtar: Doğrusal (Red) / 
 Dokunsal (Brown) / Dokunsal (White)
 Anahtarlama Noktası: Hissedilmez (Red) / 
 Hissedilir (Brown) / Hissedilir (White)
 Tıklama Noktası: Hissedilmez (Red) / 
 Hissedilmez (Brown) / 
 Tam olarak hissedilir (White)
 Çalıştırma Noktasına Uzaklık: 1,8 mm
 Anahtarların Çalışma Yaşam Döngüsü:
 Min. 80 Milyon Tuş Vuruşu

Kablo ve Bağlantılar
 Bağlantı: USB tip C
 Tekstil Örgülü Kablo
 Kablo Uzunluğu: 180 cm
 Altın Kaplama Uçlu USB Fişi

Yazılım Özellikleri
 Oyun Yazılımı
 Bireysel Yapılandırılabilir Tuş Fonksiyonları 
 Profil Sayısı: 20
 Oyun Profilleri için Dahili Bellek
 Dahili Bellek Kapasitesi: 64 kB

Paket İçeriği
 SKILLER SGK60
 PBT Tuş Başlığı Seti
 El Kitabı
 USB Kablo (180 cm)
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