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KEYCAPS NHỠ

N-KEY
ROLLOVER

TỲ TAY
CÓ THỂ THÁO RỜI

RGB
ILLUMINATION

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
DÂY CÁP BỆN BẰNG SỢI DỆT
CÀI ĐẶT ĐA PHƯƠNG TIỆN
VÀ LED TÙY CHỈNH S1-S6

PHÍM MACRO

PHÍM THIẾT LẬP

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG /
ÂM LƯỢNG
PHÍM ĐA
PHƯƠNG TIỆN

CHẾ ĐỘ GAMING

PHÍM HIỆU ỨNG ĐÈN

ĐÈN NỀN RGB
CÓ THỂ
TÙY CHỈNH

RGB
ILLUMINATION

Đèn nền của SKILLER SGK5 có thể chiếu sáng
được ở 6 miền khác nhau với 16.8triệu màu.
Vô số những hiệu ứng ánh sáng có thể được
lựa chọn mà không cần thông qua phần mềm
gaming.

CHỨC NĂNG CÁC PHÍM MŨI TÊN
CÓ THỂ HOÁN ĐỔI VỚI CÁC PHÍM WASD

TẦN SUẤT VÀ ĐỘ SÁNG

TÍNH NĂNG
 Bàn phím chơi game với
đèn nền RGB
 Hỗ trợ N-key rollover
 Anti-ghosting keys
 Phần mềm Gaming
 Tùy chỉnh cá nhân các phím
chức năng
 3 phím thiết lập và 5 phím macro,
5 phím đa phương tiện và
5 phím chỉnh hiệu ứng đèn
 Tỳ tay có thể tháo rời

 Chế độ Gaming vô hiệu
hóa phím Window
 Các phím chức năng với
tác vụ đa phương tiện
được cài đặt sẵn
 Chức năng các phím mũi
tên có thể hoán đổi với các
phím WASD
 Bộ nhớ trong cho các thiết
lập game
 Tần số đáp ứng: 1,000 Hz

HỖ TRỢ N-KEY ROLLOVER

Trong khi những bàn phím đệm cao su thông thường chỉ có hỗ trợ 2-key rollover và chỉ
nhận dạng được tối đa 2 tổ hợp phím cùng lúc, thì SGK5 sẽ cho phép bạn thực hiện
được hơn thế gấp nhiều lần với N-key rollover. Điều này sẽ đảm bảo cho bạn sẽ hoàn
toàn kiểm soát trò chơi, đặc biệt là trong các thao tác phức tạp.

N-KEY
ROLLOVER

TỲ TAY CÓ THỂ THÁO RỜI

TỲ TAY
CÓ THỂ THÁO RỜI

KIỂM SOÁT HOÀN TOÀN
TRÊN TỪNG NGÓN TAY

SKILLER SGK5 được trang bị keycap có
chiều cao 7 mm cho tốc độ phản hồi nhanh
hơn, cùng bộ phím thao tác nhanh để điều
chỉnh hiệu ứng đèn, thiết lập game, chức
năng đa phương tiện và macro. Ngoài ra,
sản phẩm còn được trang bị hai núm xoay
để điều chỉnh âm lượng và cường độ ánh
sáng một cách thuận tiện. Để trải nghiệm
của bạn trở nên thoải mái hơn, SKILLER
SGK5 đi kèm với phần tỳ tay có khóa từ, dễ
dàng tháo lắp.
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Để giúp bạn thoải mái hơn
trong việc thao tác, SKILLER
SGK5 được trang bị phần tỳ
tay có khóa từ, có thể tháo và
lắp dễ dàng.

PHẦN MỀM GAMING TRỰC QUAN

Phần mềm gaming có thể tải xuống từ trang chủ cho phép tùy chỉnh đầy đủ tất cả các chức năng của bàn phím. Các phím
có thể được gán chức năng với macro và các lệnh đa phương tiện một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ánh sáng đèn nền
cũng có thể được điều chỉnh dễ dàng thông qua phần mềm này. Tất cả các tùy chỉnh đều có thể được lưu lại trong các
thiết lập riêng biệt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông tin cơ bản
 Loại hình: Bàn phím Gaming
 Công nghệ Switch: Nút cao su
 Đèn nền RGB
 Ánh sáng có thể điều chỉnh
 Hiệu ứng chiếu sáng
 Tần số đáp ứng cao nhất: 1,000 Hz
 Chế độ Gaming
 3-Block Layout
 Tỳ tay: Có thể tách rời
 Trọng lượng bao gồm dây cáp: 1,120 g
 Kích thước (Dài x Rộng x Cao):
482 x 185 x 40 mm
 Hỗ trợ hệ điều hành:
Windows 7/8/10
Đặc điểm phím
 Phím Macro
 Thiết lập phím
 Phím chức năng với các tác
vụ đa phương tiện
 Thời gian phản hồi phím
có thể điều chỉnh
 Anti-Ghosting Keys
 Hỗ trợ N-Key Rollover
 Chức năng các phím mũi tên có
thể hoán đổi với các phím WASD
 Tuổi thọ phím:
Ít nhất 10 triệu lần nhấn
Dây cáp và giắc kết nối
 Giắc kết nối: USB
 Dây cáp bện sợi dệt
 Chiều dài dây cáp: 176 cm
 Giắc USB mạ vàng
Đặc điểm phần mềm
 Phần mềm Gaming
 Tùy chỉnh cá nhân các phím chức năng
 Số lượng các thiết lập: 3
 Bộ nhớ trong cho các thiết lập game
 Dung lượng bộ nhớ trong: 256 kB
Gói sản phẩm bao gồm
 SKILLER SGK5
 Tỳ tay có thể tháo rời
 Hướng dẫn sử dụng

www.sharkoon.com

