Wraz ze SKILLER SGK50 S4, Sharkoon wprowadza swoją pierwszą klawiaturę do gier z 60-procentowym układem. Wszystkie
funkcje są połączone w kompaktowym formacie, a dzięki konstrukcji hot-swap można dowolnie instalować wymienne switche z 3 lub 5 stykami. W celu dalszego dostosowania do wyboru są trzy różne typy przełączników Kailh. Ponadto można łatwo
rejestrować i zapisywać makra z maksymalnie 16 akcjami.

Praktyczny design
Dzięki poręcznemu rozmiarowi, który stanowi 60
procent klawiatury trzyblokowej, SKILLER SGK50 S4
oszczędza znaczną ilość miejsca na biurku. Dodatkowa przestrzeń zapewnia również dużo więcej miejsca
na szerokie ruchy myszy, nawet w gorączkowych
sytuacjach.
Spiralny kabel nadaje SKILLER SGK50 S4 stylowy wygląd, a klawiatura ma dwie pary nóżek, aby
dostosować klawiaturę do pożądanej wysokości.

Wszechstronna personalizacja
Do wyboru są trzy różne wstępnie zainstalowane typy
przełączników Kailh dla SKILLER SGK50 S4: liniowe
czerwone przełączniki z niezauważalnym punktem
aktywacji, dotykowe brązowe przełączniki z filcowym,
ale niesłyszalnym punktem aktywacji oraz klikalne
niebieskie przełączniki z punktem aktywacji które można
usłyszeć i poczuć. Niezależnie od tego, czy chodzi o
pisanie tekstów, czy o profesjonalne granie – ta klawiatura jest gotowa do każdego zastosowania. Co więcej,
wszystkie switche imponują średnim cyklem eksploatacji wynoszącym co najmniej 70 milionów naciśnięć
klawiszy, podczas gdy płytka PCB hot-swap znajduje się
między dwiema matami piankowymi, które zapewniają
skuteczną izolację akustyczną.

Szybka wymiana
Dzięki funkcji hot-swap przełączniki można szybko wymieniać w dowolnym momencie. Narzędzia
dostarczone z klawiaturą umożliwiają łatwe wyjęcie i
wymianę nasadek klawiszy i przełączników w każdej
chwili. SKILLER SGK50 S4 pozwala więc na użycie
wszystkich 3 i 5-pinowych przełączników przy niewielkim wysiłku.

Makra całkowicie bez oprogramowania
SKILLER SGK50 S4 nie wymaga żadnego oddzielnego oprogramowania podczas nagrywania makr: do
dwóch makr, każde z maksymalnie 16 akcjami, można
łatwo skonfigurować lub nadpisać za pomocą zaledwie kilku kombinacji klawiszy.

Oświetlenie za naciśnięciem przycisku
Podświetlenie klawiatury da się po prostu ustawić
według potrzeb. Możesz wybierać między różnymi
jednokolorowymi i wielokolorowymi efektami
świetlnymi w kilku wariantach.

