
Met de SKILLER SGK50 S4 introduceert Sharkoon het eerste gaming-toetsenbord met een 60%-lay-out. Alle functies worden 
gecombineerd in een compact formaat en dankzij het hot-swap-ontwerp kunnen desgewenst verwisselbare schakelaars met 3 
of 5 pinnen worden geïnstalleerd. Voor nog meer aanpassingen kun je kiezen uit drie verschillende soorten Kailh-schakelaars. 
Macro‘s met maximaal 16 acties kunnen makkelijk worden opgenomen en opgeslagen.

Praktisch ontwerp

Dankzij het handige formaat, dat 60 procent van een 
toetsenbord met drie blokken beslaat, bespaart de 
SKILLER SGK50 S4 een aanzienlijke hoeveel ruimte 
op het bureau. 

Door de extra ruimte is er meer plek voor brede 
muisbewegingen, zelfs in hectische situaties. De 
spiraalkabel geeft de SKILLER SGK50 S4 een stijlvol 
uiterlijk en het toetsenbord heeft vier pootjes om het 
toetsenbord op de juiste hoogte te zetten.

Algemene aanpassingen

Je kunt kiezen uit drie verschillende voorgeïnstalleer-
de Kailh-schakelaars voor de SKILLER SGK50 S4: De 
lineaire rode schakelaars met een onwaarneembaar 
schakelpunt, de tactiele bruine schakelaars met een 
schakelpunt  dat je kunt voelen maar niet horen, en 
de blauwe schakelaars met klik met een schakelpunt 
dat je kunt horen en voelen. Of je nu teksten schrijft 
of professioneel games speelt, dit toetsenbord is 
klaar voor elk soort gebruik. Daarnaast maken alle 
schakelaars indruk met een levensduur van mins-
tens 70 miljoen toetsaanslagen. De hot-swap PCB 
ligt tussen twee schuimmatten voor een effectieve 
geluidsisolatie. 



Snel wisselen

Dankzij de hot-swap-functie kunnen de schakelaars 
desgewenst snel worden verwisseld. Bij het toet-
senbord wordt gereedschap meegeleverd waarmee 
je de keycaps en schakelaars altijd makkelijk kunt 
verwijderen en vervangen. Met de SKILLER SGK50 
S4 kun je dus moeiteloos alle 3- of 5-pins schakelaars 
gebruiken. 

Verlichting met een druk op de knop 

De verlichting van het toetsenbord kan simpel naar 
wens worden ingesteld. Je kunt kiezen uit verschil-
lende lichteffecten met één of meerdere kleuren, in 
verschillende variaties. 

Macro‘s helemaal zonder software

De SKILLER SGK50 S4 heeft geen afzonderlijke soft-
ware nodig voor het opnemen van macro‘s: Maximaal 
twee macro‘s, elk met maximaal 16 acties, kunnen 
met slechts een paar toetsencombinaties makkelijk 
worden ingesteld of overschreven. 


