
SKILLER SGM1
Met zijn hoogwaardige optische sensor en twaalf programmeerbare knop-
pen is de SKILLER SGM1 optische gamemuis gemaakt voor situaties waarin 
een snelle reactie nodig is voor snelle bewegingen en verschillende manoeu-
vres. Door het elegante ontwerp en de onopvallende RGB-verlichting zal de 
muis ook diegenen aanspreken die hem nodig hebben voor hun werk, vooral 
daar waar zijn uitgebreide programmeerbaarheid kan worden gewaardeerd. 
De ergonomische vorm, het gewichttuningsysteem en de software maken dit 
tot een comfortabele en veelzijdige muis voor alle situaties. 

Eigenschappen

PRECISIE TELT
De optische PixArt PMW3336-sensor van de SKILLER SGM1 is volledig 
ontworpen voor overtuigende gameprestaties. Dankzij het maximum DPI 
van 10.800 telt elke klik, zelfs op moeilijk terrein.  

GEMAAKT VOOR COMPLEXE COMMANDO’S 
Via de software kan elk van de twaalf knoppen van de SKILLER SGM1  
opnieuw worden toegewezen met ofwel een vrij programmeerbare macro 
of een nieuw commando. De software bevat een uitgebreid menu met 
voorgeprogrammeerde commando’s voor het toewijzen van knoppen.    

RUSTIGE RGB-VERLICHTING  
Door de verlichting van het scrollwiel en het SKILLER-logo wordt een 
subtiel accent gecreëerd, dat binnen het gehele RGB-spectrum naar 
wens kan worden aangepast. 

VERSTELBARE BEDIENING  
De vorm van de SKILLER SGM1 is geschikt voor rechtshandigen en  
gamers die de voorkeur geven aan de palmgreep. Voor een optimale  
bediening is de SKILLER SGM1 uitgerust met een uittrekbaar gewichttun-
ingsysteem met zes gewichten van vier gram.    

UITGEBREIDE FUNCTIONALITEIT  
De downloadbare software voor de SKILLER SGM1 biedt een verschei-
denheid aan aanpassingen en instellingen voor de RGB-verlichting, de 
polling rate, snelheden voor dubbelklikken en scrollen, angle snapping en 
de asgevoeligheid. Ook bevat de software de mogelijkheid om macro‘s op 
te nemen en toe te wijzen.

Specificaties
Productnaam SKILLER SGM1

Max. DPI/CPI 10.800

Min. DPI/CPI 50

Sensor Optisch

Chip PixArt PMW3336

Verlichting RGB

Max. polling rate 1.000 Hz

Lift-off distance 2 mm

Frames per seconde 8.000

Inches per seconde 150

Max. acceleratie 30 g

Weight-Tuning-System 6x 4 g

Muisvoetjes 5, 100 % PTFE

Gewicht zonder kabel 130 g

Afmetingen (L x B x H) 122 x 82 x 42 mm

Ondersteunde besturingssystemen Windows

Eigenschappen knoppen
Aantal knoppen 12

Programmeerbare knoppen 12

Duurzame Omron-switches 
in de linker en rechtermuisknop



4-Way Scroll Wheel 

Levensduur van de knoppen Min. 10 miljoen klikken

Eigenschappen DPI

DPI-Niveaus 800/ 1.600/ 2.400/ 3.600/  
5.200/ 8.200/ 10.800

DPI-schakelaar 

DPI-indicator LED

Eigenschappen software
Gamingsoftware 

Intern geheugen voor gameprofielen 

Capaciteit van het intern geheugen 16 kB

Aantal profielen 6

Kabel en aansluiting
Aansluiting USB

Vergulde USB-stekker 

Gevlochten kabel 

Kabellengte 180 cm

Inhoud verpakking
SKILLER SGM1, extra set muisvoetjes, handleiding

EAN-code
SKILLER SGM1 4044951018963


