
Yüksek performanslı optik sensörü ve programlanabilir toplam on iki düğmesi ile SKILLER SGM1 optik oyun faresi, 
hızlı hareketler ve hızlı tepki verilmesi gereken manevralar için üretilmiştir. Zarif tasarımı, mütevazı RGB aydınlatması 
ve yüksek programlanabilirliği SGM1’i iş amaçlı kullanacaklar için de cazip kılar. Ergonomik şekli, ağırlık ayarlama 
sistemi ve yazılımı sayesinde bu fare konforun ve çok yönlülüğün temsilcisi haline gelmiştir.

Hassasiyet Önemli 

SKILLER SGM1‘in optik PixArt PMW3336 sen-
sörü, hayli tatmin edici bir oyun performansı için 
tasarlanmıştır. Maksimum 10.800 DPI sayesinde 
zorlu alanlarda bile her tıklamanız aynı hassasi-
yeti koruyacaktır. Fare üzerindeki iki özel switch 
kullanılarak altı DPI seviyesi seçilebilir. Yazılım 
aracılığıyla, her bir varsayılan seviye isteğe göre 
değiştirilebilir. Farenin yan tarafındaki beyaz 
ışıklı DPI göstergesi, o anda hangi seviyenin 
kullanıldığını gösterir. 

Karmaşik Komutlar İçin Üretildi

Yazılım aracılığıyla, SKILLER SGM1‘in on iki 
düğmesinin her biri, ya serbestçe programlana-
bilen bir makroyla ya da yeni bir komutla yeniden 
atanabilir. Yazılım, düğme ataması için kapsamlı bir 
ayar komutları menüsü de içerir. 4 yönlü kaydırma 
tekerleği ve beş adet başparmak düğmesi, çeşitli 
karmaşık komutların ve ofis görevlerinin çok az 
çabayla gerçekleştirilebilmesini sağlar.



Mütevazı RGB Aydınlatma

SKILLER SGM1, zarif ve minimalist bir çizgide 
tasarlanmıştır ve bu nedenle farklı durumlara  
ve çevre birimlere kolayca uyum sağlar. 
Kaydırma tekerleğinin aydınlatması ve SKILLER 
logosu, tüm RGB spektrumunda istendiği gibi 
değiştirilebilen ince bir vurgu oluşturur.

Artırılmış İşlevsellik

SKILLER SGM1’in indirilebilir yazılımı, RGB 
aydınlatma, yanıt süresi, çift tıklama ve kaydırma 
hızları, açı ayarlama ve eksen hassasiyeti 
gibi çeşitli ayarlamaları sunar. Yazılım ayrıca 
makroların kaydedilmesini ve atanmasını da 
sağlar. Elbette, SKILLER SGM1, indirilebilir 
yazılım olmadan kendi başına da kullanılabilir.

Ayarlanabilir Kavrama

SKILLER SGM1‘in şekli, sağ elini kullananlar ve 
avuç içi tutuşu tercih eden oyuncular için uygun-
dur. Optimum kullanım için SKILLER SGM1, dört 
gram ağırlığa sahip altı adet çekip çıkarılabilen 
ağırlık ayarlama sistemi ile donatılmıştır.  
Bu sayede oldukça hafif olan fare, gerektiğinde 
ağırlık ayarlamasına izin verir. Ek kontrol için, 
farenin hassasiyeti yazılım kullanılarak istenildiği 
zaman kolayca özelleştirilebilir.


