
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 também 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 confortável e versátil para todas as ocasiões.

A precisão conta

O sensor óptico PixArt PMW3336 do SKILLER 
SGM1 foi totalmente projetado para fornecer  
ótimo desempenho durante os jogos. Cada 
clique conta, graças ao máximo de 10.800 DPI. 
Seis níveis de DPI podem ser selecionados 
usando dois comutadores dedicados no mouse. 
Através do software, cada nível pode ser 
alterado de acordo com o desejo pessoal. Um 
indicador de DPI aceso em branco no lado do 
mouse mostra qual nível está sendo usado no 
momento.

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. A roda  
de rolagem de quatro direções e os cinco  
botões de polegar garantem que vários  
comandos complexos e tarefas repetitivas tanto 
para trabalhar ou jogar possam ser executados 
sem o mínimo de esforço.



Iluminação RGB discreta

O SKILLER SGM1 foi projetado conscientemente 
com uma aparência minimalista elegante e, 
portanto, atende a uma variedade de situações. 
A iluminação da roda de rolagem e o logotipo 
SKILLER definem um destaque sútil que pode 
ser modificado conforme desejado em todo o 
espectro RGB.

Funcionalidade total

O software para download do SKILLER SGM1 
oferece uma variedade de ajustes e  
configurações para a iluminação RGB, taxa de 
sondagem, velocidade do duplo clique,  
rolagem, ajuste de ângulo e sensibilidade do 
eixo. O software também inclui a gravação e 
atribuição de macros. Obviamente, o SKILLER 
SGM1 também pode ser usado sozinho, sem o 
software para download.

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. O mouse, que na 
verdade é muito leve, pode ser modificado o 
peso conforme o usuário desejar. Para controle 
adicional, a sensibilidade do mouse pode ser 
facilmente personalizada a qualquer momento, 
usando o software.


