
O SKILLER SGK3 terá você equipado para todos os desafios, graças aos seus interruptores Kailh de resposta rápida. O layout 
é deliberadamente compacto, mas, ao mesmo tempo, abrangente. Portanto, se o teclado está sendo usado para jogos ou para 
aplicativos de trabalho complexos, nenhum compromisso terá que ser feito. Além disso, o software para download fornece 
qualquer ajuste fino necessário.

Iluminação RGB vívida

Graças às amplas opções de iluminação, com ou sem 
o uso do software de jogo para download, o SKILLER 
SGK3 pode receber um toque muito pessoal de uma 
ampla variedade de efeitos de iluminação. 

Conjunto de teclas PBT durável

Com o conjunto de teclas incluídas, as teclas usadas 
com mais frequência podem ser simplesmente desta-
cadas para um uso ainda melhor. 

Graças à tecnologia de injeção dupla e ao uso de PBT 
de alta qualidade, as teclas são particularmente durá-
veis e robustas e não obscurecem a iluminação.



Interruptores Kailh reativos

Para que o SKILLER SGK3 pareça feito apenas para 
você, quaisquer que sejam as suas necessidades, 
você pode escolher os interruptores mais populares 
da Kailh. 

Os interruptores vermelhos são direcionados aos jo-
gadores, graças à sua característica linear, sem ruídos 
de clique ou qualquer solavanco tátil. Os digitadores 
frequentes e os jogadores ocasionais irão apreciar 
particularmente os botões azuis ou marrons táteis. 

Com uma força operacional necessária de 50 gramas, 
todos os três tipos de interruptores atuam com a 
mesma rapidez após apenas 1,9 mm.

Design robusto com layout de 3 blocos

Para atender totalmente a todos os requisitos, de jo-
gos a trabalhos de escritório sofisticados, o SKILLER 
SGK3 tem um layout de 3 blocos totalmente abrang-
ente. Para uma longa vida útil, a superfície é reforçada 
com metal.

Personalização Completa com o  
Software de Jogo

A maioria das funções do teclado pode ser usada 
assim que ele for conectado para uso imediato e bom 
gerenciamento de recursos. No entanto, para obter 
o máximo do SKILLER SGK3, você também pode 
usar o software de jogo para download. Isso permite 
que você reatribua as teclas, grave e salve macros 
e fornece mais personalização para a iluminação do 
teclado.

Kailh Red: Linear e sem feedback 
Graças a um comportamento de interruptor linear sem ruídos de 
clique ou resistência tátil, você pode se concentrar totalmente 
no desafio em mãos com os interruptores Kailh vermelhos. Com 
uma força de operação necessária de 50 g, os interruptores têm 
um ponto de atuação de apenas 1,9 mm.

Kailh Brown: Tátil, mas não Clicky 
Graças às características de comutação tátil sem ruídos de 
clique, os interruptores Kailh marrons são tão adequados para 
trabalhar no escritório quanto para uma sessão de jogo ocasional 
em casa. Com uma força de operação necessária de 50 g, os 
interruptores têm um ponto de atuação de apenas 1,9 mm.

Kailh Blue: Tátil com clique perceptível 
Graças a uma característica de troca tátil com um clique claro, 
os interruptores Kailh azuis podem criar uma euforia da máquina 
de escrever para aqueles que adoram digitar. Com uma força de 
operação necessária de 50 g, os interruptores têm um ponto de 
atuação de apenas 1,9 mm.


