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Doğrusal switchler, çalıştırıldıklarında sorunsuz ve sürekli hareketleriyle karakterize edilirler: Dokunma veya “tıklama“  
switchlerinde olduğu gibi, tıklama sesi ve dokunsal geri bildirim olmaksızın basılabilirler. Bu nedenle sadece  
oyuncular için değil, aynı zamanda tıklama sesi olmayan switchleri tercih eden tüm kullanıcılar için de ilgi çekicidir.

Kailh BOX Red

Kailh BOX Red switchleri, doğrusal özellikleri ile ka-
rakterize edilir: Switchin engelsiz hareket yolu, gerekli 
45 gramlık bir kuvvet ve 1,8 milimetrelik çalıştırma 
noktasına olan bir mesafe ile birleştirilmiştir.   

Bu, onları özellikle hızlı tepki süresi arayan ve sınır 
tanımayan oyuncular için uygun hale getirir. Muhafaza 
tasarımı sayesinde Kailh BOX Red sadece toza ve 
suya dayanıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda oldukça 
uzun ömürlüdür.



Gateron PRO Red

Fabrikada yağlanan Gateron PRO Red switchler, 
doğrusal özellikleri sayesinde oyun oynamak için 
idealdir. 45 gramlık bir çalıştırma kuvveti ve çalıştırma 
noktasına iki milimetrelik bir mesafe ile, olağan yazma 
hissini kaybetmeden hızlı hareket sağlarlar. Ayrıca, 
algılanabilir bir geri bildirimden ve yüksek tıklama  
seslerinden vazgeçmek isteyen herkes için de  
uygundurlar.

Gateron PRO Yellow

Fabrikada yağlanan Gateron PRO Yellow switchler, 
oyunculara ilaveten dokunsal switchlerin dokunsal geri 
bildirimini ve çalıştırıldığında yüksek sesli tıklamayı ter-
cih etmeyen kullanıcılara yöneliktir. 50 gramlık çalışma 
kuvveti, switchlerin bilinçli bir şekilde çalıştırılmasını 
sağlarken, çalıştırma noktasına olan 2 milimetrelik 
mesafe, hızlı tepkilere izin verir.

Gateron PRO Silver

Fabrikada yağlanan Gateron PRO Silver switchler, 
klavyelerinden beklentisi yüksek olan profesyonel 
oyunculara yöneliktir. Doğrusal özellikleri, çalıştırma 
noktasına olan yalnızca 1,2 milimetrelik çok kısa 
mesafeleri ve 45 gramlık çalışma kuvveti sayesinde, 
hızlı tepkiler artık sorun değil. 80 milyon tuş vuruşlu 
çalışma ömrü ile, çok uzun bir süre kullanılabilirler. 



Gateron CAP Milky Yellow 

Gateron CAP Milky Yellow, doğrusal switch seven-
ler için ilgi çekicidir: Zahmetsizce çalıştırılabilirler ve 
yağlama sayesinde oldukça sakin ve derin bir sese 
sahiptirler. Çalıştırma noktasına 2 milimetre ve gere-
ken 50 gramlık çalışma kuvveti, dokunsal anahtarların 
fiziksel geri bildirimi olmaksızın hoş bir yazma deneyi-
mi sağlar. Çalıştırma noktasında ise tıklama yoktur. 

Uyumlu ve Uyarlanabilir

Geniş kapsamlı uyumluluk için tüm switchlerin üç 
pimi vardır. Ayrıca hepsi, piyasada bulunan klavye 
tuşları ile uyumludur. Paket başına 35 switchle, 
herhangi bir klavye boyutu için yaklaşık doğru sayıda 
switche ek olarak, gerektiğinde yedek olarak birkaç 
switch daha kalır.

Gateron PRO White

Fabrikada yağlanan Gateron PRO White switchler,  
35 gramlık son derece düşük çalışma kuvveti ve 
doğrusal bir switchin özellikleri ile hızlı yanıt verir. 
Çalıştırma noktasına olan 2 milimetre, bu switchleri 
oyuncular için oldukça cazip hale getirir. Ayrıca düşük 
gürültü seviyeleri sayesinde, özellikle ofiste çalışmak 
için de uygundurlar.


