
SKILLER SGM1
Com seu sensor óptico de alto desempenho e um total de doze botões 
programáveis, o mouse óptico para jogos SKILLER SGM1 é feito para  
situações em que é necessária uma reação rápida para movimentos de 
alta precisão. Com seu design elegante e iluminação RGB, o mouse tam-
bém atrairá aqueles que precisam dele para trabalhar, especialmente 
onde sua ampla programação pode ser apreciada. A forma ergonômica, 
o sistema de ajuste de peso e o software fazem deste um mouse con-
fortável e versátil para todas as ocasiões.

Características

A PRECISÃO CONTA 
O sensor óptico PixArt PMW3336 do SKILLER SGM1 foi totalmente pro-
jetado para fornecer ótimo desempenho durante os jogos. Cada clique 
conta, graças ao máximo de 10.800 DPI.  

FEITO PARA COMANDOS COMPLEXOS
Através do software, cada um dos doze botões do SKILLER SGM1 pode 
ser atribuído com macros totalmente programáveis. O software contém 
um menu abrangente de comandos de configuração para atribuição de 
botões.     

ILUMINAÇÃO RGB DISCRETA  
A iluminação da roda de rolagem e o logotipo SKILLER definem um desta-
que sútil que pode ser modificado conforme desejado em todo o espectro 
RGB. 

MANUSEIO AJUSTÁVEL  
O formato do SKILLER SGM1 é adequado para destros e jogadores que 
preferem uma pegada que usa a mão por inteiro. Para um manuseio ideal, 
o SKILLER SGM1 é equipado com um sistema de ajuste de peso extraível 
com seis pesos de quatro gramas.    

FUNCIONALIDADE TOTAL  
O software para download do SKILLER SGM1 oferece uma variedade de 
ajustes e configurações para a iluminação RGB, taxa de sondagem, velo-
cidade do duplo clique, rolagem, ajuste de ângulo e sensibilidade do eixo. 
O software também inclui a gravação e atribuição de macros. 

Especificações
Nome do produto SKILLER SGM1

Máx. DPI/CPI 10.800

Mín. DPI/CPI 50

Sensor Óptico

Chip PixArt PMW3336

Iluminação RGB

Máx. Taxa de sondagem 1.000 Hz

Distância Lift-Off 2 mm

Quadros por segundo 8.000

Polegadas por segundo 150

Máx. Aceleração 30 g

Sistema de ajuste de peso 6x 4 g

Pés do mouse 5, 100 % PTFE

Peso sem o cabo 130 g

Dimensões (C x L x A) 122 x 82 x 42 mm

Sistemas operacionais suportados Windows

Propriedades do botão
Número de botões 12

Botões programáveis 12

Switches resistentes Omron 
nos botões esquerdo e direito



4-Way Roda de rolagem 

Ciclos de vida útil dos botões Mín. 10 milhões de pr essionamentos

Propriedades de DPI

Níveis de DPI 800/ 1.600/ 2.400/ 3.600/  
5.200/ 8.200/ 10.800

DPI Interruptor 

DPI Indicador LED

Propriedades do software
Software de jogo 

Memória integrada para perfis de jogos 

Capacidade de memória integrada 16 kB

Número de perfis 6

Cabo e conector
Conector USB

Conector USB banhado a ouro 

Cabo têxtil trançado 

Comprimento do cabo 180 cm

Conteúdo da embalagem
SKILLER SGM1, Conjunto adicional dos pés de mouse, Manual

Código de barras
SKILLER SGM1 4044951018963


