
TÍNH NĂNG
 Bàn phím chơi game với đèn nền RGB
 Hỗ trợ N-key rollover
 Anti-ghosting keys
 Phần mềm Gaming
 Tùy chỉnh cá nhân các phím chức năng
 4 thiết lập phím và các phím phát sáng
 Chế độ Gaming vô hiệu hóa phím Window

 Các phím chức năng với tác vụ đa 
 phương tiện được cài đặt sẵn
 Chức năng các phím mũi tên có 
 thể hoán đổi với các phím WASD
 Bộ nhớ trong cho các thiết lập game
 Tần số đáp ứng: 1,000 Hz

ILLUMINATED GAMING KEYBOARD



HỖ TRỢ N-KEY ROLLOVER

Chức năng key rollover sẽ xác định chính xác có bao nhiêu phím được đồng thời gõ trên bàn phím. Phần lớn các bàn 
phím switch cao su chỉ có 2-key rollover hoặc 6-key rollover, do đó việc chơi các game phức tạp sẽ khó có thể đạt được 
hiệu quả cao nhất. Tối ưu hóa trải nghiệm khi chơi game là điều rất quan trọng đối với các SKILLERs chính hiệu. Hiểu rõ 
điều đó, chiếc bàn phím SKILLER SGK4 với sự hỗ trợ của chức năng n-key rollover, có thể nhận diện một cách chính xác 
bất kỳ phím nào đang được đồng thời thao tác bàn phím.



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG 
VỚI TÁC VỤ ĐA PHƯƠNG 
TIỆN ĐƯỢC CÀI SẴN

DÂY CÁP BỆN SỢI DỆTCÁC THIẾT LẬP GAME HIỆU ỨNG CHIẾU SÁNG

CHỨC NĂNG CÁC PHÍM 
MŨI TÊN CÓ THỂ HOÁN 
ĐỔI CHO CÁC PHÍM WASDCHẾ ĐỘ GAMING ĐỘ SÁNG/TẦN SUẤT

HOÁN ĐỔI CHỨC 
NĂNG PHÍM CHẾ ĐỘ GAMING

RGB
ILLUMINATION N-KEY 

ROLLOVER
CHỨC NĂNG ĐA
PHƯƠNG TIỆN



CHỨC NĂNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Để tối ưu sự tiện lợi và thao tác nhanh chóng ngay cả khi 
đang chơi game, các chức năng đa phương tiện khác nhau 
đều có thể được kết hợp với phím SKILLER.

Tắt tiếng Tăng âm lượng Giảm âm lượng Trình duyệt web Máy tính của tôi E-Mail

Bộ tính Pause/Play Stop Next Track Previous TrackVô hiệu hóa 
tất cả các phím



CÁC CHỨC NĂNG MỞ RỘNG
VỚI PHẦN MỀM GAMING

Dành cho người dùng muốn tận dụng tối đa SKILLER SGK4, phần mềm Gaming không chỉ dùng để thay đổi chức năng 
của hầu như toàn bộ các phím, mà còn dùng để điều chỉnh nhiều hiệu ứng ánh sáng, thiết lập các hiệu ứng chiếu sáng, 
và điều chỉnh các macro.



GÓI BÁN LẺ
 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 
 485 x 248 x 55 mm
 Trọng lượng: 1.34 kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 SKILLER SGK4
 Hướng dẫn sử dụng

GÓI SẢN PHẨM 
BAO GỒM

Thông tin cơ bản
 Loại hình: Bàn phím Gaming
 Công nghệ Switch: Nút cao su
 Đèn nền RGB
 Ánh sáng có thể điều chỉnh
 Hiệu ứng chiếu sáng
 Tần số đáp ứng cao nhất: 1,000 Hz
 Chế độ Gaming
 3-Block Layout
 Tỳ tay: Đã tích hợp
 Trọng lượng bao gồm dây cáp: 955 g
 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 
 472 x 212 x 43 mm
 Hỗ trợ hệ điều hành: 
 Windows 7/8/10

Đặc điểm phím
 Thiết lập phím
 Phím chức năng với các tác 
 vụ đa phương tiện
 Anti-Ghosting Keys
 Hỗ trợ N-Key Rollover
 Chức năng các phím mũi tên có 
 thể hoán đổi với các phím WASD
 Tuổi thọ phím:
 Ít nhất 10 triệu lần nhấn

Dây cáp và giắc kết nối
 Giắc kết nối: USB
 Dây cáp bện sợi dệt
 Chiều dài dây cáp: 180 cm
 Giắc USB mạ vàng

Đặc điểm phần mềm
 Phần mềm Gaming
 Tùy chỉnh cá nhân các phím chức năng
 Số lượng các thiết lập: 4
 Bộ nhớ trong cho các thiết lập game
 Dung lượng bộ nhớ trong: 256 kb

www.sharkoon.com

LÔ HÀNG
 Đơn vị đóng gói: 5
 Kích thước (Dài x Rộng x Cao):
 500 x 503 x 273 mm
 Trọng lượng: 7.55 kg
 Thuế quan số: 84716060
 Sản xuất tại: Trung Quốc

ILLUMINATED GAMING KEYBOARD

US LAYOUT


