+ 14 PBT KEYCAPS

RGB
ILLUMINATION

KAILH BOX
SWITCHES

TOPEIGENSCHAPPEN

MULTIMEDIA- EN AANGEPASTE
LED-INSTELLINGEN S1-S5

GEVLOCHTEN KABEL

GAMINGMODUS

RGB
ILLUMINATION

GAMING MODE

EXTRA FUNCTIES

PIJLTOETSEN ZIJN VERWISSELBAAR
MET DE WASD-TOETSEN

INTERCHANGEABLE
KEY FUNCTIONS

Met de SKILLER SGK60 beschikt de gebruiker over
veel meer dan een gangbaar mechanisch toetsenbord. Met keuze uit innovatieve Kailh BOX-schakelaars in drie verschillende modellen biedt het
toetsenbord de gewenste type-ervaring voor zowel
werk als games. Het toetsenbord wordt ook geleverd
met 14 krasbestendige PBT keycaps. Deze zijn vervaardigd middels een dubbele-injectieproces voor langdurig gebruik zonder tekenen van slijtage. En als
laatste touch is er het elegante, diamantgesneden
aluminium oppervlak dat het visuele ontwerp helemaal afmaakt.

LICHTEFFECTEN

EIGENSCHAPPEN
 Mechanisch gaming-toetsenbord met
3-blokkenindeling
 Stof- en waterbestendige Kailh BOXschakelaars
 Uitgebreide RGB-verlichting met Edge Light
 14 extra PBT keycaps
 4 afzonderlijke toetsen voor macro's,
verlichting en multimedia
 Stevig diamant-gesneden aluminium oppervlak
 Verwijderbare USB-C-kabel
 20 synchroniserende verlichtingseffecten
 Intuïtieve gamingsoftware met 3 gameprofielen

OP MAAT GEMAAKTE SCHAKELAARS
EN TOETSEN

Naast de 14 robuuste en krasbestendige PBT keycaps biedt de SGK60 de keuze uit
drie Kailh BOX-schakelaars, waarmee de gamer alle vrijheid heeft om zijn type-ervaring naar eigen smaak af te stemmen. Daarbij is er keuze uit de feedbackloze rode
schakelaars, de bruine schakelaars met tactische feedback en de witte schakelaars
met zowel tactische als akoestische feedback. Hiermee kan de type-ervaring naar
wens worden gepersonaliseerd, maar de schakelaars imponeren ook met hun levenscyclus van minstens 80 miljoen klikken. Dit alles wordt aangevuld met een stevig,
diamantgesneden aluminium oppervlak.

KAILH BOX
SWITCHES

AANPASBARE RGB-VERLICHTING
Net als zijn voorgangers is de SGK60 uitgerust met indrukwekkende verlichting. Met behulp van de beschikbare software
voor dit toetsenbord kan de gamer kiezen uit 20 unieke lichteffecten voor de toetsen en het Edge Light, de verlichting aan
de achterzijde van het toetsenbord. De lichteffecten zijn via het toetsenbord te bedienen, terwijl de helderheid van de
effecten kan worden geregeld via de downloadbare software. Bovendien zijn er aparte knoppen om de verlichting te
activeren en uit te schakelen.

RGB
ILLUMINATION

INTUITIVE
GAMING SOFTWARE

UITGEBREIDE MACROFUNCTIES
Met behulp van de downloadbare software kunnen er allerlei soorten macro's worden
aangemaakt en gebruikt in maximaal twintig gameprofielen. Er kunnen 391 macrocommando's worden opgenomen en elk commando kan vervolgens apart worden aangepast. Met een speciale macrotoets kunnen macro's snel worden teruggevonden.

MACRO KEY

MEDIABEDIENING VIA HET TOETSENBORD

De SGK60 heeft naast een macrotoets ook functietoetsen voor het bedienen van de
mediaspeler die als standaard is ingesteld op de computer. De functietoetsen
kunnen worden gebruikt om het volume te bedienen, een ander nummer af te
spelen of om het afspelen te pauzeren en vervolgen. Bovendien zijn er diverse
andere functies voor snelle en eenvoudige toegang tot alle mogelijke applicaties
zoals e-mails of de Verkenner.

Volume +

Volume -

Play/Pause

Stop

Vorige titel

Volgende titel

E-mail

TIJDLOOS EN RUIM
De SGK60 imponeert ook met zijn aantrekkelijke formaat, met een lengte van maar liefst 450 mm. Met een breedte van 165
mm, een aangename hoogte van 38 mm en een complete lay-out bestaande uit drie blokken krijgen zowel productieve
schrijvers als gamers alles wat hun hartje begeert, waarbij het gebruiksgemak voor alles gaat. Op deze manier vervult de
SGK60 niet alleen de wensen van gamers die waarde hechten aan een uitstekend presterend toetsenbord, maar is het ook
een aantrekkelijk toetsenbord voor wie van eenvoud en bewegingsvrijheid houdt.

38 mm

165 mm

450 mm

SPECIFICATIES

General
 Type: Gamingtoetsenbord
 Technologie switches:
Mechanisch (Kailh BOX Red) /
Mechanisch (Kailh BOX Brown) /
Mechanisch (Kailh BOX White)
 Verlichting: RGB
 Aanpasbare verlichting
 Lichteffecten
 Max. polling rate: 1.000 Hz
 Gaming modus
 3-Blok indeling
 Afneembare kabel
 Gewicht zonder / incl. kabel: 1.014 g / 1.056 g
 Afmetingen (L x B x H):
450,2 x 164,5 x 38,4 mm
 Ondersteunde besturingssystemen:
Windows
Eigenschappen toetsen
 Multimediatoetsen: 3
 Macrotoetsen: 1
 Functietoetsen met voorgeprogrammeerde
multimedia-acties
 N-Key Rollover ondersteuning
 Pijltoetsen zijn verwisselbaar
met de WASD-toetsen
 Actuatiekracht: 45 ± 10 g (Red) /
45 ± 10 g (Brown) / 45 ± 15 g (White)
 Switch: Lineair (Red) / Tactiel (Brown) /
Tactiel (White)
 Schakelpunt: Niet merkbaar (Red) /
Merkbaar (Brown) / Merkbaar (White)
 Klikpunt: Niet merkbaar (Red) /
Niet merkbaar (Brown) /
Precies merkbaar (White)
 Afstand tot actuatiepunt: 1,8 mm
 Levensduur van de toetsen:
Min. 80 miljoen aanslagen
Kabel en aansluitingen
 Aansluiting: USB Type-C
 Gevlochten kabel
 Kabellengte: 180 cm
 Vergulde USB-stekker
Eigenschappen software
 Gamingsoftware
 Individueel configureerbare toetsfuncties
 Aantal profielen: 20
 Intern geheugen voor gameprofielen
 Capaciteit van het intern geheugen: 64 kB
Inhoud verpakking
 SKILLER SGK60
 handleiding
 PBT keycapset
 USB kabel (180 cm)
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