
Dla fanów naszych wyjątkowych produktów gamingowych mamy specjalną gratkę od Sharkoona: wraz z SGB30 przedstawiamy 
pakiet składający się z naszych SKILLER SGM2 i SKILLER SGK30. Podczas gdy SGM2 przyciąga wzrok swoim ergonomicznym 
kształtem i klasycznym wyglądem, SGK30 zachwyci użytkowników wysoką jakością, odpowiednią wytrzymałością i przyjemnym 
oświetleniem RGB. Razem tworzą niepokonany zespół w każdej grze.

Dynamiczne oświetlenie

Oba urządzenia mają kontrolowane efekty świetlne, 
przy czym mysz do gier rezygnuje z osobnego 
oprogramowania do ustawień. Zamiast tego istnie-
je możliwość przełączenia podświetlenia między 
sześcioma efektami lub całkowitego dezaktywowania 
go za pomocą przycisku na spodzie myszy. Z drugiej 
strony podświetlenie klawiatury da się dostosować za 
pomocą wielu różnych efektów. Oprogramowanie do 
tego oferuje 18 różnych trybów, które można również 
modyfikować pod kątem jasności, częstotliwości i 
koloru.

W pełni wyposażony do każdej gry

Za pomocą SKILLER SGK30 da się tworzyć i 
edytować makra zawierające łącznie 391 wpisów. 
Ponadto oprogramowanie umożliwia tworzenie do 
dwudziestu profili osobistych do przypisywania  
klawiszy, ustawień oświetlenia i wdrażania wybranych 
makr. Z drugiej strony SKILLER SGM2 będzie atrakcyjny 
dzięki częstotliwości odpytywania 1000 Hz, a także 
czujnikowi optycznemu o rozdzielczości do 6400 DPI, 
co czyni go idealnym do każdej sytuacji w grach.



Stworzony dla szybkości

Siła nacisku od 45 do 50 gramów i odległość dwóch 
milimetrów od punktu aktywacji sprawiają, że nic nie 
stoi na przeszkodzie szybkiej pracy i energicznej grze. 
Tymczasem SGM2 wyjątkowo zwinnie się porusza: 
z prędkością do 66 cali na sekundę i 6000 klatek na 
sekundę, może poruszać się tak błyskawicznie, jak to 
możliwe po ekranie, i nigdy nie zostanie pokonany w 
żadnej grze.

Kompaktowy format 

Jako klawiatura z układem 3-blokowym i długością 
440 mm oraz szerokością 144 mm SKILLER SGK30 
prezentuje się w wyjątkowo obszernym formacie. 
Wygodna wysokość 35 mm sprawia, że jest on 
także bardzo przyjemna w pisaniu. Z drugiej strony 
SGM2 zachwyca swoim wygodnym kształtem, który 
ułatwia trzymanie go osobą praworęcznym, a przyciski 
obsługiwane kciukiem umożliwiają szybką i łatwą 
nawigację. 

Do długotrwałego użytku

Użytkownik będzie mógł cieszyć się SKILLER SGK30 
przez długi czas dzięki wysokiej jakości mechanicznym 
przełącznikom liniowym o żywotności co najmniej 50 
milionów naciśnięć klawiszy oraz dwumetrowemu  
kablowi w oplocie tekstylnym. SKILLER SGM2 również 
zdobywa punkty poprzez swoją długą żywotność, 
ponieważ za pomocą myszy da się wykonać co  
najmniej pięć milionów kliknięć.


