
Met zijn hoogwaardige optische sensor en twaalf programmeerbare knoppen is de SKILLER SGM1 optische  
gamemuis gemaakt voor situaties waarin een snelle reactie nodig is voor snelle bewegingen en verschillende 
manoeuvres. 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.

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. Met de twee speciale  
schakelaars bovenop de muis kunnen zes DPI-
niveaus worden gekozen. Via de software kan 
elk niveau naar eigen voorkeur worden  
aangepast. Een wit verlichte DPI-indicator op de 
zijkant van de muis geeft aan welk niveau op  
dat moment wordt gebruikt. 

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. Het 4-weg  
scrollwiel en de vijf duimknoppen garanderen  
dat verschillende complexe commando’s en  
zichzelf herhalende kantoortaken met weinig  
moeite kunnen worden uitgevoerd.



Rustige RGB-verlichting

De SKILLER SGM1 is bewust ontworpen met 
een elegant minimalistische uitstraling en is dus 
geschikt voor verschillende situaties en  
omgevingen. 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.

Uitgebreide functionaliteit

De downloadbare software voor de SKILLER 
SGM1 biedt een verscheidenheid 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. Natuurlijk kan de SKILLER SGM1 
ook zonder de downloadbare software worden 
gebruikt.

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 gewichttuningsysteem met zes 
gewichten van vier gram. Zo kan het gewicht 
van de muis, die eigenlijk heel licht is, naar 
wens worden aangepast. Voor extra controle 
kan de gevoeligheid van de muis op elk moment 
eenvoudig worden aangepast via de software.  


