
Eigenschappen

Specificaties

SKILLER SGK3 WHITE
Met de goed reagerende Kailh-schakelaars van de helderwitte SKILLER SGK3 
White ben je klaar voor elke uitdaging. De vormgeving is bewust compact gehou-
den, maar tegelijk ook volledig. Dus of je het toetsenbord nu gebruikt voor gaming 
of complexe werktoepassingen, je hoeft geen compromissen te sluiten. Hoewel 
de witte afwerking van de behuizing op zichzelf al een blikvanger is, valt hierdoor 
ook de RGB-verlichting meer op. Bovendien biedt de downloadbare software alle 
finetuning die je maar nodig hebt.

GOED REAGERENDE KAILH-SCHAKELAARS 
Om ervoor te zorgen de SKILLER SGK3 White aanvoelt alsof hij speciaal voor jou 
gemaakt is, wat je behoeftes ook mogen zijn, heb je de keuze uit de populairste 
schakelaars van Kailh. Met hun lineaire karakter, zonder klikgeluiden of tactiele  
aanslagen, zijn de rode schakelaars gericht op gamers. Gebruikers die veel  
typen of af en toe een game spelen, zullen volop genieten van de tactiele blauwe of  
bruine schakelaars. Met een vereiste gebruikskracht van 50 gram reageren alle 
drie schakelaartypes even snel, al na 1,9 mm.  

KAILH ROOD: LINEAIR EN ZONDER FEEDBACK
Dankzij het lineaire gedrag van de schakelaar, zonder klikgeluiden of tactiele 
weerstand, kun je je met de rode Kailh-schakelaars volledig concentreren op  
je huidige uitdaging. Met een vereiste gebruikskracht van 50 g hebben de schake-
laars een reactiepunt van slechts 1,9 mm.

KAILH BRUIN: TACTIEL, MAAR NIET KLIKKERIG
Dankzij het tactiele karakter van de schakelaars, zonder klikgeluiden, zijn de bru-
ine Kailh-schakelaars net zozeer geschikt voor kantoorwerk als voor het af en 
toe spelen van games thuis. Met een vereiste gebruikskracht van 50 g hebben de 
schakelaars een reactiepunt van slechts 1,9 mm.

KAILH BLAUW: TACTIEL MET MERKBARE KLIK
Dankzij het tactiele karakter van de schakelaars, met een duidelijke klik, zorgen de 
blauwe Kailh-schakelaars voor spontane euforie bij iedereen die dol is op typen. 
Met een vereiste gebruikskracht van 50 g hebben de schakelaars een reactiepunt 
van slechts 1,9 mm.

KLEURRIJKE SPIEGELINGEN
Dankzij de uitgebreide verlichtingsopties, zowel met als zonder gebruik van de 
downloadbare gamingsoftware, kun je de SKILLER SGK3 White middels tal van 
lichteffecten een zeer persoonlijk tintje geven.  

DUURZAME PBT KEYCAPSET
Met de inbegrepen keycapset kun je de meestgebruikte toetsen eenvoudig laten 
opvallen voor meer gebruiksgemak. Dankzij de dubbele injectietechnologie en 
het gebruik van PBT van hoge kwaliteit, zijn de keycaps opvallend duurzaam en  
robuust, zonder de verlichting in de weg te zitten.

STEVIG ONTWERP MET 3-BLOKKENINDELING
Om aan alle eisen te voldoen, van gaming tot verfijnd kantoorwerk, heeft de  
SKILLER SGK3 een volledige 3-blokkenindeling.   

VOLLEDIG AANPASBAAR MET DE GAMINGSOFTWARE
Voor instant gebruiksplezier zijn de meeste functies meteen toegankelijk zodra je 
het toetsenbord hebt aangesloten. Maar om alles uit je SKILLER SGK3 White te 
halen, kun je ook de downloadbare gamingsoftware gebruiken. Hiermee kun je de 
toetsen opnieuw toewijzen, macro‘s opnemen en opslaan, en de toetsenbordver-
lichting verder aanpassen.

Productnaam SKILLER SGK3 White

Type Gamingtoetsenbord

Technologie switches Mechanisch

Verlichting RGB

Aanpasbare verlichting 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, uit

Lichteffecten 

Max. polling rate 1.000 Hz

Gamingmodus 

Blok 3-bloks indeling

Gewicht incl. kabel 1,46 kg

Afmetingen (L x B x H) 446 x 170 x 45 mm

Ondersteunde besturingssystemen Windows

Eigenschappen toetsen
Functietoetsen met voorgeprogrammeerde 
multimedia-acties



N-Key Rollover ondersteuning 

6-Key Rollover ondersteuning 

Pijltoetsen zijn verwisselbaar met de 
WASD-toetsen



Actuatiekracht 50 g

Switch Red: Lineair 
Brown: Tactiel 
Blue: Tactiel

Schakelpunt Red: Niet merkbaar 
Brown: Merkbaar 
Blue: Merkbaar

Klikpunt Red: Niet merkbaar
Brown: Niet merkbaar
Blue: Precies merkbaar

Afstand tot actuatiepunt 1,9 mm

Levensduur van de toetsen Min. 50 miljoen aanslagen

Kabel en aansluitingen
Aansluiting USB

Gevlochten kabel 

Kabellengte 180 cm

Vergulde USB-stekker 

Eigenschappen software
Gamingsoftware 

Individueel configureerbare toetsfuncties 

Aantal profielen 3

Intern geheugen voor gameprofielen 

Capaciteit van het intern geheugen 10 kB

Inhoud verpakking
SKILLER SGK3 White, PBT keycapset, Handleiding

EAN-code
SKILLER SGK3 White Red - US Layout 4044951031221

SKILLER SGK3 White Brown - US Layout 4044951032167

SKILLER SGK3 White Blue - US Layout 4044951032174

Voor informatie over landspecifieke indelingen verzoeken wij  
u contact met ons op te nemen.
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