
Especificações
Nome do produto SKILLER SGK50 S4
Versões de cor Preto, Branco
Tipo Teclado para jogos
Tecnologia Switch Hot-Swap
Iluminação RGB
Iluminação ajustável 

Efeito de iluminação 

Máximo Polling Rate 1.000 Hz
Bloqueio Layout em 60 %
Memória onboard para perfis de jogo 

Capacidade da memória onboard 32 kB
Cabo Destacável 

Peso sem o cabo 588 g
Peso incl. o cabo 648 g
Dimensões (C x L x A) 293 x 103 x 38 mm
Sistemas operacionais suportados Windows

Propriedades do teclado
Função de teclas com   
ações multimédia predefinida



N-Key Suporte Roll 

On-The-Fly Gravação de macro 

Cabo e conectores
Conector USB tipo C
Cabo Espiral 

Comprimento do cabo 180 cm
Plug USB banhado a ouro 

Conteúdo da embalagem
SKILLER SGK50 S4, Teclas extra, Ferramenta de extração das capas,  
Ferramenta Extrator de Interruptores, Manual, Cabo USB (180 cm)

Para informações sobre layouts específicos de cada país, 
entre em contato conosco.
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Código de barras
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Red        - PT Layout 4044951034635
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Brown   - PT Layout 4044951035991
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Blue      - PT Layout 4044951036004
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Red      - PT Layout 4044951034666
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Brown - PT Layout 4044951036011
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Blue     - PT Layout 4044951036028

SKILLER SGK50 S4
Com o SKILLER SGK50 S4, a Sharkoon apresenta seu primeiro teclado  
para jogos com um layout de 60 por cento. Todas as funções são  
combinadas em um formato compacto e, graças ao design hot-swap, 
interruptores intercambiáveis com 3 ou 5 pinos podem ser instalados 
conforme desejado. Para personalização adicional, existem três tipos 
diferentes de switch Kailh para escolher. Além disso, macros com até 16 
ações podem ser facilmente gravadas e salvas.

Características

DESIGN PRÁTICO
Graças ao seu tamanho prático, que é 60 por cento de um teclado de três 
blocos, o SKILLER SGK50 S4 economiza uma quantidade considerável de 
espaço na mesa. O espaço adicional também permite muito mais espaço 
para movimentos amplos do mouse, mesmo em situações agitadas. O 
cabo espiral dá ao SKILLER SGK50 S4 uma aparência elegante e o teclado 
tem dois pares de pés para ajustar o teclado na altura desejada.    

PERSONALIZAÇÃO COMPLETA
Há uma escolha de três tipos diferentes de interruptores Kailh pré-instalados 
para o SKILLER SGK50 S4: os interruptores lineares vermelhos com um 
ponto de atuação imperceptível, os interruptores marrons táteis com 
um ponto de atuação de feltro, mas inaudível, e os interruptores azuis 
clicáveis com um ponto de atuação que pode ser ouvido e sentido. Todos 
os tipos de chave são caracterizados por uma curta distância de apenas 
1,9 milímetros até o ponto de acionamento. Suas diferentes propriedades 
de switch permitem que sejam usados onde quer que o teclado seja 
necessário. Seja para escrever textos ou para jogos profissionais - este 
teclado está pronto para qualquer tipo de uso. Além disso, todos os 
interruptores impressionarão com um ciclo de vida operacional médio de 
pelo menos 70 milhões de toques no teclado, enquanto o PCB hot-swap 
fica entre dois tapetes de espuma que fornecem um isolamento de ruído 
eficaz. O acabamento robusto do SKILLER SGK50 S4, utilizando materiais 
robustos, resulta em um teclado que oferece uma estabilidade agradável 
e um aproveito duradouro. 

TROCA RÁPIDA
Com a função hot-swap, os interruptores podem ser trocados rapidamente 
sempre que desejado. As ferramentas fornecidas com o teclado permitem 
que as teclas e interruptores sejam facilmente removidos e substituídos 
a qualquer momento. O SKILLER SGK50 S4 permite, assim, o uso de todos 
os interruptores de 3 e 5 pinos com pouco esforço. 

MACROS COMPLETAMENTE SEM SOFTWARE
O SKILLER SGK50 S4 não precisa de nenhum software separado ao 
gravar macros: até duas macros, cada uma com até 16 ações, podem 
ser facilmente configuradas ou substituídas usando apenas algumas 
combinações de teclas.

ILUMINAÇÃO COM O PRESSIONAR DE UM BOTÃO
A iluminação do teclado pode ser configurada simplesmente como  
desejado. Você pode escolher entre diferentes efeitos de iluminação de 
uma ou várias cores em diferentes variações.



Características dos interruptores Linear (Kailh Red) Tátil (Kailh Brown) Clicky (Kailh Blue)

Força operacional 50 ± 10 g 50 ± 10 g 50 ± 10 g
Distância de atuação 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm
Durabilidade das teclas Mínimo 70 milhões de pressionamentos Mínimo 70 milhões de pressionamentos Mínimo 70 milhões de pressionamentos
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