
LINEAR

Os interruptores lineares são caracterizados por seus interruptores suaves e contínuos quando operados: eles podem ser  
pressionados sem obstáculos, sem ruído de clique e sem feedback tátil como com interruptores táteis ou “clicky“. Eles são, 
portanto, particularmente interessantes para jogadores, mas também para todos os usuários que preferem interruptores  
sem cliques. 

Kailh BOX Red

Os interruptores Kailh BOX Red são caracterizados 
por suas propriedades lineares: um percurso de 
deslocamento desimpedido do interruptor, combina-
do com uma força necessária de 45 gramas e uma 
distância até o ponto de atuação de 1,8 milímetros. 

Isso os torna particularmente adequados para jogado-
res que contam com tempos de resposta rápidos e 
uso irrestrito. Graças ao design da caixa, os Kailh BOX 
Red não são apenas resistentes ao pó e à água, mas 
também particularmente duráveis. 



Gateron PRO Red

Os interruptores Gateron PRO Red lubrificados de 
fábrica são ideais para jogos graças às suas proprieda-
des lineares. Com uma força operacional de  
45 gramas e uma distância de 2 milímetros do ponto 
de acionamento, permitem uma ação rápida sem  
perda da sensação usual de digitação. Mas eles 
também são adequados para quem deseja renunciar 
a um feedback perceptível e a ruídos de clique altos. 

Gateron PRO Yellow

Os interruptores Gateron PRO Yellow lubrificados de 
fábrica são voltados para jogadores e qualquer pessoa 
que prefere nem o feedback tátil dos interruptores 
táteis nem o clique alto quando eles são operados. 
Sua força operacional de 50 gramas permite um acio-
namento consciente dos interruptores, enquanto os 
2 milímetros para o ponto de acionamento permitem 
reações rápidas.

Gateron PRO Silver

Os interruptores Gateron PRO Silver lubrificados de 
fábrica são destinados a jogadores profissionais que 
exigem muito de seu teclado. Graças às suas proprie-
dades lineares e à distância muito curta até o ponto 
de atuação de apenas 1,2 milímetros, bem como uma 
força operacional de 45 gramas, as reações rápidas 
não são problema. Com um ciclo de vida operacional 
de 80 milhões de toques no teclado, eles também 
podem ser usados por muito tempo. 



Gateron CAP Milky Yellow 

Os Gateron CAP Milky Yellow são interessantes para 
os amantes dos interruptores lineares: podem ser 
operados sem esforço e, graças à lubrificação, têm 
um som particularmente calmo e profundo. Não há 
clique no ponto de atuação. Os 2 milímetros para o 
ponto de acionamento e a força operacional necessá-
ria de 50 gramas garantem uma experiência de digi-
tação agradável sem o feedback sentido fisicamente 
experimentado com interruptores táteis. 

Compatível e adaptável

Todos os interruptores têm três pinos para uma  
ampla compatibilidade. Eles também são compatíveis 
com keycaps disponíveis comercialmente. Com  
35 interruptores por pacote, quase o número certo  
de interruptores pode ser adquirido para qualquer  
tamanho de teclado, e haverá mais alguns interrupto-
res para substituir, se necessário.

Gateron PRO White

Os interruptores Gateron PRO White lubrificados 
de fábrica oferecem resposta rápida com uma força 
operacional extremamente baixa de 35 gramas e com 
as propriedades de um interruptor linear. Os 2 milíme-
tros até o ponto de atuação tornam essas opções par-
ticularmente interessantes para os jogadores. Mas, 
graças ao seu baixo nível de ruído, eles também são 
especialmente adequados para trabalhar no escritório.


