
SKILLER SGK50 S4
Wraz ze SKILLER SGK50 S4, Sharkoon wprowadza swoją pierwszą klawi-
aturę 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 dos-
tosowania do wyboru są trzy różne typy przełączników Kailh. Ponadto 
można łatwo rejestrować i zapisywać makra z maksymalnie 16 akcjami.

Cechy

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 nie-
zauważalnym punktem aktywacji, dotykowe brązowe przełączniki z 
filcowym, ale niesłyszalnym punktem aktywacji oraz klikalne niebieskie 
przełączniki z punktem aktywacji które można usłyszeć i poczuć. Wszys-
tkie typy przełączników charakteryzują się niewielką odległością zaled-
wie 1,9 milimetra od punktu aktywacji. Różne właściwości przełączników 
pozwalają na ich używanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest klawia-
tura. Niezależnie od tego, czy chodzi o pisanie tekstów, czy o profesjo-
nalne granie – ta klawiatura jest gotowa do każdego zastosowania. Co 
więcej, wszystkie switche imponują średnim cyklem eksploatacji wynos-
zącym co najmniej 70 milionów naciśnięć klawiszy, podczas gdy płytka 
PCB hot-swap znajduje się między dwiema matami piankowymi, które 
zapewniają skuteczną izolację akustyczną. Solidne wykonanie SKILLER 
SGK50 S4, przy użyciu wytrzymałych materiałów, skutkuje klawiaturą, 
która gwarantuje przyjemną stabilność i długotrwałą przyjemność. 

SZYBKA WYMIANA
Dzięki funkcji hot-swap przełączniki można szybko wymieniać w dowol-
nym 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.

Specyfikacja
Nazwa Produktu SKILLER SGK50 S4
Wersje kolorystyczne Czarna, Biała
Typ Klawiatura Gamingowa
Switche Hot-Swap
Podświetleniie RGB
Regulowane podświetlenie 

Efekty podświetlenia 

Maks. częstotliwość odświeżania 1000 Hz
Układ 60 %
Wbudowana pamięć na profile do gier 

Wielkość wbudowanej pamięci 32 kB
Odczepialny kabel 

Waga bez kabla 588 g
Waga z kablem 648 g
Wymiary (dł. x sz. x w.) 293 x 103 x 38 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows

Właściwości klawiszy
Klawisze z funkcjami 
multimedialnymi



Obsługa N-Key Rollover 

Nagrywanie na żywo Makr 

Kable i podłączenia
Podłączenie USB typu C
Kabel spiralny 

Długość kabla 180 cm
Pozłacane styki USB 

Opakowanie zawiera
SKILLER SGK50 S4, Dodatkowe klawisze,  
Narzędzie do wyciągania klawiszy, Narzędzie do wyjmowania switchy, 
Instrukcja, Kabel USB (180 cm)

Kod kreskowy
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

Aby uzyskać informacje na temat układów specyficznych dla danego kraju, 
skontaktuj się z nami.
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Właściwości switchów Liniowy (Kailh Red) Dotykowy (Kailh Brown) Clicky (Kailh Blue)

Siła nacisku 50 ± 10 g 50 ± 10 g 50 ± 10 g
Skok do punktu aktywacji 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm
Cykl życia klawiszy Min. 70 milionów kliknięć Min. 70 milionów kliknięć Min. 70 milionów kliknięć
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