Para os fãs de nossos excelentes produtos de jogos, aqui está um presente especial da Sharkoon: com o SGB30, estamos apresentando um pacote que consiste em nosso SKILLER SGM2 e nosso SKILLER SGK30. Enquanto o SGM2 chama a atenção por
seu formato ergonômico e design clássico, o SGK30 impressiona seus usuários com um alto grau de qualidade, uma durabilidade correspondente e uma agradável iluminação RGB. Juntos, eles formam uma equipe imbatível em qualquer jogo.

Iluminação dinâmica
.Ambos os dispositivos possuem efeitos de iluminação
controláveis, onde o mouse para jogos dispensa um
software separado para as configurações. Em vez disso, a iluminação pode ser alternada entre seis efeitos
ou completamente desativada por meio de um botão
na parte inferior do mouse.
A iluminação do teclado, por outro lado, pode ser personalizada com uma variedade de efeitos diferentes. O
software para isso oferece 18 modos diferentes, que
também podem ser modificados para brilho, frequência
e cor.

Totalmente equipado para todos os jogos
Com o SKILLER SGK30, macros com um total combinado de 391 entradas podem ser criadas e editadas.
Além disso, o software pode ser usado para criar até
vinte perfis pessoais para atribuições de chave, configurações de iluminação e implantação de macros
escolhidas.
O SKILLER SGM2, por outro lado, vai apelar com
sua taxa de pesquisa de 1.000 hertz, bem como seu
sensor óptico com até 6.400 DPI, tornando-o perfeito
para qualquer situação de jogo.

Feito para velocidade
Com uma força operacional entre 45 e 50 gramas
e uma distância de dois milímetros até o ponto de
acionamento, nada impede o trabalho rápido e os
jogos rápidos.
Enquanto isso, o SGM2 é um motor especialmente
rápido: com até 66 polegadas por segundo e 6.000
quadros por segundo, ele pode se mover tão rapidamente quanto possível pela tela, para nunca ser
derrotado em nenhum jogo.

Para uso de longa duração
O usuário poderá desfrutar do SKILLER SGK30 por
um longo tempo graças aos interruptores lineares
mecânicos de alta qualidade que têm um ciclo de vida
de pelo menos 50 milhões de toques no teclado e um
cabo de dois metros trançado em tecido.
O SKILLER SGM2 marca pontos também com uma
longa vida útil, já que pelo menos cinco milhões de
cliques podem ser realizados com o mouse.

Formato compacto
Por ser um teclado com layout de 3 blocos e comprimento de 440 mm e largura de 144 mm, o SKILLER
SGK30 apresenta-se com um formato generosamente espaçoso. Graças à sua altura confortável de 35
mm, é também muito agradável de escrever.
O SGM2, por outro lado, impressiona pelo seu formato ergonômico, o que o torna fácil de segurar para
destros, enquanto os botões do polegar permitem
uma navegação rápida e fácil.

