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Specificaties
Productnaam SKILLER SGM3

Beschikbare versies Zwart, Wit

Type Dual-modus

Draadloze verbinding 2,4 GHz

Max. DPI/CPI 6.000

Min. DPI/CPI 600

Sensor Optisch

Chip ATG4090

Verlichting RGB

Max. polling rate 1.000 Hz

Lift-off distance 2 mm

Frames per seconde 8.000

Inches per seconde 150

Max. acceleratie 30 g

Muisvoetjes 5, PTFE

Gewicht zonder kabel 110 g

Afmetingen (L x B x H) 124,5 x 67 x 39 mm

Ondersteunde besturingssystemen Windows

Eigenschappen knoppen
Aantal knoppen 7

Programmeerbare knoppen 7

Duurzame Omron-switches in linker- 
en rechtermuisknop



Levensduur van de knoppen Min. 10 miljoen kliks

Eigenschappen DPI
DPI-Niveaus  6.000, 4.800, 3.600, 2.400,  

1.200, 600*

DPI-schakelaar 

DPI-indicator LED

Batterijeigenschappen
Type Geïntegreerde lithium-ion

Capaciteit 930 mAh

Gebruiksduur per lading 40 uur

Oplaadmogelijkheid Draadloos / kabel (USB)

Oplaadtijd draadloos Afhankelijk van apparaat

Oplaadtijd kabel (USB) 3 uur

*Met de software kunnen DPI-Niveaus individueel worden aangepast.

De SKILLER SGM3 is de eerste gamingmuis van Sharkoon die maxi-
male bewegingsvrijheid biedt door zijn draadloze verbinding. Mocht er 
toch voorkeur worden gegeven aan een normale verbinding, dan kan 
de meegeleverde USB-kabel worden gebruikt. Een geïntegreerde lithi-
um-ionbatterij zorgt voor langdurig gebruik in de draadloze modus. Deze 
kan gemakkelijk worden opgeladen tijdens het gamen of, als alternatief, 
draadloos. Een optische sensor met tot 6.000 DPI en zeven program-
meerbare knoppen zorgen voor zowel precisie als volledige controle. Het  
Skiller-logo met RGB-verlichting is niet alleen een DPI- en batterij- 
indicator, maar zorgt ook voor een opvallend visueel accent.

Eigenschappen

n DUBBELE CONNECTIVITEIT
  De SKILLER SGM3 kan zowel bedraad als draadloos via 2,4 GHz tech-

nologie worden gebruikt. Voor bedraad gebruik wordt een gevlochten 
textielkabel met een USB-plug meegeleverd. Voor draadloos gebruik 
wordt er ook een USB-nano-ontvanger meegeleverd. Via plug-and-
play en met een klik van een schakelaar aan de onderkant van de 
muis kan elk type aansluiting eenvoudig worden geselecteerd.     

n GAMINGPLEZIER ZONDER LIMIETEN
  Dankzij de precieze 6.000 DPI optische sensor en een polling rate van 

1.000 Hz zijn er met de SKILLER SGM3 geen limieten vastgelegd voor 
competitief gamen.   

n PERFECT GEBRUIKSGEMAK
  Of het nu gaat om werken of gamen: voor een comfortabel en gemak-

kelijk gebruik is de SKILLER SGM3 voorzien van rubberen zijvlakken 
en zeven knoppen.  

n ONDERSCHEIDEND HOOGTEPUNT
  Het verlichte SKILLER-logo op de bovenkant van de SKILLER SGM3 

geeft de muis niet alleen een extra accent, het geeft ook het geselec-
teerde DPI-niveau aan en waarschuwt wanneer het batterijniveau 
laag is. 

n ZONDER BEDRADING
  De ingebouwde lithium-ionbatterij van de SKILLER SGM3 zorgt 

voor uren gamingplezier en kan gemakkelijk draadloos of tijdens 
het gamen via USB opgeladen worden. Het batterijniveau kan op 
elk moment in de software worden gecontroleerd. Het verlichte 
SKILLER-logo knippert ook zodra een kritieke drempelwaarde is  
bereikt. 
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Specificaties

Kabel en aansluitingen
Aansluiting USB / draadloos

Vergulde USB-connector 

Gevlochten kabel 

Kabellengte 180 cm

Eigenschappen software
Gamingsoftware 

Onboard geheugen voor gameprofielen 

Aantal profielen 6

Inhoud verpakking
SKILLER SGM3, extra set muisvoetjes, gevlochten kabel,  
USB-nano-ontvanger, handleiding


