
Dzięki wydajnemu czujnikowi optycznemu i łącznie dwunastu programowalnym przyciskom optyczna mysz do gier 
SKILLER SGM1 jest przeznaczona do sytuacji, w których potrzeba niezwłocznej reakcji na szybkie ruchy i różne 
manewry. Za pomocą eleganckiemu wzornictwu i bezpretensjonalnemu podświetleniu RGB spodoba się również 
tym, którzy potrzebują go do pracy, szczególnie tam, gdzie można docenić jego wszechstronną programowalność. 
Ergonomiczny kształt, system do regulacji ciężaru i oprogramowanie sprawiają, że jest to wygodna i wszechstronna 
myszka na każdą okazję.

Liczy się precyzja

Optyczny czujnik PixArt PMW3336 w SKILLER  
SGM1 jest w pełni zaprojektowany, aby 
przekonać wydajność gier. Każde kliknięcie 
będzie liczone nawet na trudnym terenie dzięki 
maksymalnemu 10 800 DPI. Sześć poziomów 
DPI można wybrać stosując dwa dedykowane 
przełączniki. Używając oprogramowania każdy 
poziom domyślny zmienia się zgodnie z  
osobistym życzeniem. Podświetlony na biało 
wskaźnik DPI z boku gryzonia pokazuje, który 
poziom aktualnie używamy.

Stworzona dla złożonych poleceń

Oprogramowanie pozwala przypisać każdy z 
dwunastu przycisków SKILLER SGM1 za pomocą 
dowolnie programowalnego makra lub nowego 
polecenia. Zawiera ono obszerne menu  
ustawionych poleceń do przypisywania  
przycisków. 4-kierunkowe kółko przewijania i  
pięć przycisków kciuka zapewniają, że różne 
złożone polecenia i powtarzające się zadania  
biurowe są wykonywane przy niewielkim wysiłku.



Podświetlenie Low-Key RGB

SKILLER SGM1 został świadomie  
zaprojektowany z eleganckim minimalizmem, 
dzięki czemu będzie pasował do różnych  
sytuacji i otoczenia. Podświetlenie kółka  
przewijania i logo SKILLER stanowi subtelne 
 podświetlenie, które da się dowolnie 
modyfikować w całym spektrum RGB.

Rozbudowana funkcjonalność

Oprogramowanie do pobrania dla SKILLER 
SGM1 oferuje różne regulacje i ustawienia: dla 
oświetlenia RGB, częstotliwości odpytywania, 
prędkości podwójnego kliknięcia i przewijania, 
przyciągania kąta i czułości osi. Obejmuje ono 
również rejestrowanie i przypisywanie makr. 
Oczywiście SKILLER SGM1 może być również 
używany samodzielnie bez oprogramowania do 
pobrania.

Regulowana obsługa

Kształt SKILLER SGM1 jest odpowiedni dla osób 
praworęcznych i graczy, którzy preferują uchwyt 
dłoni. Aby zapewnić optymalne prowadzenie,  
SKILLER SGM1 wyposażono w wysuwany  
system do regulacji ciężaru z sześcioma  
czterogramowymi obciążnikami. Mysz, która w 
rzeczywistości jest bardzo lekka, może być w 
ten sposób modyfikowana w zależności od  
potrzeb. Aby uzyskać dodatkową kontrolę, 
czułość jest łatwo dostosowywana w dowolnym 
momencie używając oprogramowania.  


