
SKILLER SGK3 przygotuje Cię na wszystkie wyzwania, za pomocą szybko reagującym przełącznikom Kailh. Układ jest celowo 
zwarty, ale jednocześnie kompleksowy. Dlatego niezależnie od tego, czy klawiatura jest używana do gier, czy do złożonych 
zastosowań roboczych, nie będziesz musiał iść na żadne kompromisy. Dodatkowo, oprogramowanie do pobrania udostępnia 
wszelkie wymagane dopracowania.

Żywe podświetlenie RGB

Rozbudowane opcje oświetlenia, zarówno z użyciem 
pobranego oprogramowania do gier, jak i bez, 
sprawiają, że SKILLER SGK3 uzyskuje bardzo osobisty 
charakter dzięki szerokiej gamie efektów świetlnych. 

Trwały zestaw klawiszy PBT

Dołączony zestaw nakładek na najczęściej używane 
klawisze umożliwia zaznaczenie ich, aby zapewnić im 
jeszcze lepsze użytkowanie.  

Dzięki technologii podwójnego wtrysku i zastoso-
waniu wysokiej jakości PBT nasadki klawiszy są 
wyjątkowo trwałe i solidne oraz nie zasłaniają światła.



Reaktywne przełączniki Kailh

Aby SKILLER SGK3 czuł się tak, jakby był stworzony 
właśnie dla Ciebie, niezależnie od Twoich potrzeb, 
istnieje wybór najpopularniejszych przełączników 
firmy Kailh.

Czerwone przełączniki są skierowane do graczy dzięki 
swojej liniowej charakterystyce bez odgłosów klikania 
lub jakichkolwiek uderzeń dotykowych. Osoby często 
piszące na klawiaturze i okazjonalni gracze szczególnie 
ucieszą się z dotykowych niebieskich lub brązowych 
przełączników.

Przy wymaganej sile działania 50 gramów wszystkie 
trzy typy przełączników uruchamiają się równie  
szybko już po 1,9 mm.

Solidna konstrukcja z układem  
3-blokowym

Aby w pełni spełnić wszystkie wymagania, od gier po 
wyrafinowaną pracę biurową, SKILLER SGK3 ma w 
pełni kompleksowy układ 3-blokowy. W celu zapew-
nienia długiej żywotności powierzchnia jest wzmoc-
niona metalem.

Pełna personalizacja dzięki  
oprogramowaniu do gier

Z większości funkcji klawiatury można korzystać od 
razu po podłączeniu, co zapewnia natychmiastową 
przyjemność i dobre zarządzanie zasobami. Chcąc 
jednak w pełni wykorzystać możliwości SKILLER 
SGK3, możesz również skorzystać z oprogramowania 
do gier do pobrania. Pozwala to na ponowne przy-
pisanie przycisków, nagrywanie i zapisywanie makr 
oraz umożliwia dalsze dostosowanie podświetlenia 
klawiatury.

Kailh Red: liniowy i bez sprzężenia zwrotnego
Używając przełączników Kailh Red, które charakteryzują się linio-
wym zachowaniem przełączników bez odgłosów klikania i doty-
kowego oporu, możesz w pełni skoncentrować się na wyzwaniu, 
które masz pod ręką. Przy wymaganej sile nacisku 50 gramów, 
przełączniki mają punkt aktywacji tylko 1,9 milimetra.

Kailh Brown: wyczuwalny w dotyku,  
ale nie klikalny 
Za pomocą dotykowej charakterystyce przełączania bez 
odgłosów klikania brązowe przełączniki Kailh są równie odpo-
wiednie do pracy w biurze, jak i do okazjonalnych sesji grania 
w domu. Przy wymaganej sile nacisku 50 gr, przełączniki mają 
punkt aktywacji tylko 1,9 milimetra.

Kailh Blue: wyczuwalne w dotyku i  
wyczuwalne kliknięcie 
Dzięki dotykowej charakterystyce przełączania z wyraźnym 
kliknięciem, niebieskie przełączniki Kailh mogą wywołać euforię 
maszyny do pisania dla tych, którzy po prostu kochają pisać.  
Przy wymaganej sile nacisku 50 gramów, przełączniki mają punkt 
aktywacji tylko 1,9 milimetra.


