
SKILLER SGK50 S4
Met de SKILLER SGK50 S4 introduceert Sharkoon het eerste gaming-toet-
senbord 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.

Eigenschappen

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 voorgeïnstalleerde Kailh-schake-
laars 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 scha-
kelaars met klik met een schakelpunt dat je kunt horen en voelen. Alle 
soorten schakelaars worden gekenmerkt door een korte afstand van 
slechts 1,9 millimeter naar het schakelpunt. De verschillende eigen-
schappen van de schakelaars zorgen ervoor dat je het toetsenbord 
overal kunt gebruiken. 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 minstens 70 miljoen 
toetsaanslagen. De hot-swap PCB ligt tussen twee schuimmatten voor 
een effectieve geluidsisolatie.  Het stevige vakmanschap van de SKILLER 
SGK50 S4, waarbij robuuste materialen worden gebruikt, resulteren in 
een toetsenbord dat een plezierige stabiliteit en langdurig plezier biedt. 

SNEL WISSELEN
Dankzij de hot-swap-functie kunnen de schakelaars desgewenst snel 
worden verwisseld. Bij het toetsenbord 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. 

MACRO‘S HELEMAAL ZONDER SOFTWARE
De SKILLER SGK50 S4 heeft geen afzonderlijke software 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.  

VERLICHTING MET EEN DRUK OP DE KNOP
De verlichting van het toetsenbord kan simpel naar wens worden inge-
steld. Je kunt kiezen uit verschillende lichteffecten met één of meerdere 
kleuren, in verschillende variaties. 

Specificaties
Productnaam SKILLER SGK50 S4
Kleurvarianten Zwart, Wit
Type Gamingtoetsenbord
Technologie switches Hot-Swap
Verlichting RGB
Aanpasbare verlichting 

Lichteffecten 

Max. polling rate 1.000 Hz
Blok 60%-layout
Intern geheugen voor gameprofielen 

Capaciteit van het intern geheugen 32 kB
Afneembare kabel 

Gewicht zonder kabel 588 g
Gewicht incl. kabel 648 g
Afmetingen (L x B x H) 293 x 103 x 38 mm
Ondersteunde besturingssystemen Windows

Toets Eigenschappen
Functietoetsen met voorgeprogrammeerde  
multimedia-acties 

N-Key Rollover ondersteuning 

On-The-Fly Macro opname 

Kabel en aansluitingen
Aansluiting USB Type-C
Spiraalkabel 

Kabellengte 180 cm
Vergulde USB-stekker 

Inhoud verpakking
SKILLER SGK50 S4, extra keycaps, keycap puller tool,  
switch puller tool, handleiding, USB kabel (180 cm)

EAN-code
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Red        - US Layout 4044951033812
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Brown   - US Layout 4044951033829
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Blue      - US Layout 4044951033836
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Red      - US Layout 4044951033843
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Brown - US Layout 4044951033850
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Blue     - US Layout 4044951033867
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Red        - BE Layout 4044951034116
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Brown   - BE Layout 4044951034123
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Blue      - BE Layout 4044951034130
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Red      - BE Layout 4044951034147
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Brown - BE Layout 4044951034154
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Blue     - BE Layout 4044951034161

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

01



Eigenschappen switch Lineair (Kailh Red) Tactiel (Kailh Brown) Met klik (Kailh Blue)

Actuatiekracht 50 ± 10 g 50 ± 10 g 50 ± 10 g
Afstand tot actuatiepunt 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm
Levensduur van de toetsen Min. 70 miljoen aanslagen Min. 70 miljoen aanslagen Min. 70 miljoen aanslagen
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