LINEAR

Lineaire schakelaars worden gekenmerkt door hun gladde, geleidelijke beweging als ze worden gebruikt. Ze kunnen ongehinderd worden ingedrukt, zonder klikgeluid en haptische feedback zoals bij tactiele schakelaars of schakelaars met klik. Ze zijn
daardoor met name interessant voor gamers, maar ook voor alle gebruikers die de voorkeur geven aan schakelaars zonder
klikgeluid.

Kailh BOX Red
De Kailh BOX Red-schakelaars worden gekenmerkt
door hun lineaire eigenschappen: Een ongehinderd
pad van de schakelaar in combinatie met een vereiste
kracht van 45 gram en een afstand naar het schakelpunt van 1,8 millimeter.

Dit maakt ze met name geschikt voor gamers die
vertrouwen op snelle reactietijden en onverhinderd
gebruik. Dankzij het sluitende ontwerp is de Kailh
BOX Red niet alleen bestand tegen stof en water,
maar ook bijzonder duurzaam.

Gateron PRO Red
De in de fabriek geoliede Gateron PRO Redschakelaars zijn ideaal voor gamen dankzij de lineaire
eigenschappen. Met een gebruikskracht van 45 gram
en een afstand van 2 millimeter naar het schakelpunt
maken ze snelle actie mogelijk zonder het gebruikelijke typegevoel te verliezen. Maar ze zijn ook geschikt
voor wie geen voelbare feedback en harde
klikgeluiden wil.

Gateron PRO Silver
De in de fabriek geoliede Gateron PRO Silver-schakelaars zijn gericht op professionele spelers die veel van
hun toetsenbord vragen. Dankzij de lineaire eigenschappen en de zeer korte afstand tot het schakelpunt van slechts 1,2 millimeter en een gebruikskracht
van 45 gram, zijn snelle reacties geen probleem. Met
een levensduur van 80 miljoen toetsaanslagen kan er
ook erg lang van worden genoten.

Gateron PRO Yellow
De in de fabriek geoliede Gateron PRO Yellow-schakelaars zijn gericht op gamers en iedereen die liever
geen haptische feedback, tactiele feedback of harde
klikgeluiden hebben als ze worden gebruikt. Door de
gebruikskracht van 50 gram is een bewuste bediening
van de schakelaars mogelijk. De 2 millimeter naar het
schakelpunt maken snelle reacties mogelijk.

Gateron CAP Milky Yellow
De Gateron CAP Milky Yellow is interessant voor wie
van lineaire schakelaars houdt. Ze kunnen moeiteloos
worden bediend en produceren een rustige en diepe
klank omdat ze geolied zijn. Er is geen klik bij het
schakelpunt. De 2 millimeter naar het schakelpunt en
de vereiste gebruikskracht van 50 gram zorgen voor
een aangename type-ervaring zonder fysiek gevoelde
feedback die je ervaart bij tactiele schakelaars.

Gateron PRO White
De in de fabriek geoliede Gateron PRO Whiteschakelaars reageren snel, met een extreem lage
gebruikskracht van 35 gram en de eigenschappen
van een lineaire schakelaar. De 2 millimeter tot het
schakelpunt maakt deze schakelaars met name
geschikt voor gamers. Maar dankzij het lage geluidsniveau zijn ze ook zeer geschikt voor werk op kantoor.

Compatibel en veelzijdig
Alle schakelaars hebben drie pinnen voor een
uitgebreide compatibiliteit. Ze zijn ook compatibel
met commercieel verkrijgbare keycaps. Met 35
schakelaars per pakket is voor elk formaat toetsenbord het juiste aantal schakelaars voorhanden, waarbij
er enkele schakelaars overblijven voor als je ooit een
schakelaar mocht willen vervangen.

