SGK3
W H I T E
MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Parlak beyaz görünümü ile SKILLER SGK3 White, hızlı tepki veren Kailh switchleri sayesinde sizi tüm zorluklara karşı hazır hale
getirecek. Klavye düzeni, kompakt olmasının yanı sıra oldukça kapsamlıdır da. Bu nedenle klavye, hem oyun oynarken hem de karmaşık
iş uygulmaları kullanılırken fonksiyonlarından asla taviz vermeyecektir. Beyaz yüzeyinin göz alıcılığına ek olarak RGB aydınlatması da
klavyeyi daha görünür hale getirir. Ek olarak, indirilebilir yazılım, gerekli tüm ince ayarları sağlar.

Renkli Yansımalar
İndirilebilir oyun yazılımı kullanılmadan da kapsamlı
aydınlatma seçenekleri sayesinde, SKILLER SGK3
White’a oldukça kişisel bir dokunuş verir.
Klavye haznesinin beyaz yüzeyi de seçilen renklerin
canlı bir yansımasını sağlar.

Dayanıklı PBT Tuş Başlığı Seti
Dahili tuş başlığı seti ile en sık kullanılan tuşlar daha
kolay kullanım için vurgulanabilir.
Çift enjeksiyon teknolojisi ve yüksek kalite PBT
kullanım sayesinde, tuş başlıkları dayanıklı ve sağlam
olmalarının yanı sıra, aydınlatmayı engellemez.

Reaktif Kailh Switchleri
SKILLER SGK3 White, Kailh’in en popüler swithcleri
arasından ihtiytaçlarınız doğrultusunda seçim yapmanıza
olanak tanıyarak klavyenizi, arzularınız doğrultusunda
özelleştirmenize izin verir.
Kırmızı switch, tıklama sesleri veya herhangi bir
dokunsal darbe olmadan doğrusal özellikleri sayesinde oyuncuların ihtiyaçlarına cevap verir.
Sıkça yazı yazan ve nadiren oyun oynayanlar
kahverengi switchlerin keyfine varacaktır. 50 gramlık
gerekli çalışma kuvvetiyle her üç switch de sadece
1,9 mm’den sonra aynı hızla çalışır.

Kailh Red: Doğrusal ve Geri Bildirimsiz
Tıklama sesleri veya dokunsal direnç olmadan doğrusal
switch özelliği sayesinde, kırmızı Kailh switch ile elinizdeki
işe tamamen konsantre olabilirsiniz. 50 gramlık gerekli
çalışma kuvvetiyle switch, 1,9 mm’lik bir çalıştırma
noktasına sahiptir.

Kailh Brown: Dokunsal Ama Tıklamasız
Tıklama sesleri olmadan dokunsal switch özellikleri
sayesinde, kahverengi Kailh switchleri, nadiren oyun
oynayanlar ve ofis işleriyle meşgul olanlar için oldukça
uygundur. 50 gramlık gerekli çalışma kuvvetiyle switch,
yalnızca 1,9 mm’lik çalıştırma noktasına sahiptir.

Kailh Blue: Algılanabilir Tıklamalı Dokunsal
Net bir tıklama ile dokunsal bir switch özelliği sayesinde mavi
Kailh switchleri, yazmayı sevenler için bir daktilo zevki oluşturur.
50 gramlık gerekli çalışma kuvvetiyle switch, yalnızca
1,9 mm’lik çalıştırma noktasına sahiptir.

Sağlam Tasarımlı 3 Bloklu Düzen
SKILLER SGK3, oyunlardan sofistike ofis çalışmalarına
kadar tüm gereksinimleri tam olarak karşılamak için
tam kapsamlı 3 bloklu bir düzene sahiptir. Uzun
hizmet ömrü için yüzey metal ile güçlendirilmiştir.

Oyun Yazılımı ile Tam Özelleştirme
Anında eğlence ve iyi kaynak yönetimi için, klavye
fonksiyonlarının çoğu bağlanır bağlanmaz kullanılabilir.
Bununla birlikte, SKILLER SGK3 White’ınızdan en iyi
şekilde yararlanmak için indirilebilir oyun yazılımını da
kullanabilirsiniz.
Bu yazılım, tuşları yeniden atamanızı, makroları
kaydetmenizi ve saklamanızı sağlarken aynı zamanda
klavye aydınlatması için daha fazla özelleştirme sağlar.

