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O SKILLER SGM3 é o primeiro mouse gamer sem fio da Sharkoon que 
permite máxima liberdade de movimentos. Se, no entanto, uma conexão 
convencional é preferida, o cabo USB fornecido pode ser usado. Uma 
bateria de íons de lítio integrada fornece operação sustentada no modo 
sem fio. A bateria pode ser convenientemente carregada enquanto o 
mouse estiver conectado e em uso. Um sensor óptico com até 6.000 DPI 
e sete botões programáveis fornecem precisão e controle total enquanto 
joga. O logotipo da SKILLER iluminado em RGB não serve apenas para 
indicadar os níveis de DPI e da bateria, mas é também um destaque  
atraente.

Características

n DUAS CONECTIVIDADES
    O SKILLER SGM3 pode ser operado com ou sem fio via tecnologia 

de 2,4 GHz. Para a operação com fio, um cabo trançado têxtil com 
um plugue USB está incluso. Para operação sem fio, um receptor 
nano USB também é fornecido. Via Plug & Play, e um interruptor na 
parte de baixo do mouse, cada tipo de conexão pode ser facilmente 
selecionada.     

n DIVERSÃO SEM LIMITES
  Devido ao preciso sensor óptico de até 6.000 de DPI e uma taxa 

de sondagem de até 1.000 Hz, não há limites estabelecidos com o  
SKILLER SGM3 para jogos competitivos.  

n FACILIDADE DE USO
  Para uma operação confortável e conveniente, seja jogando ou 

trabalhando, o SKILLER SGM3 possui superfícies laterais embor-
rachadas e oferece um total de sete botões.   

n NÃO APENAS UM LOGO
  O logotipo iluminado da SKILLER na parte superior do SKILLER SGM3 não 

apenas dá ao mouse um toque extra, mas também indica o nível de DPI 
selecionado e avisa quando o nível da bateria está baixo. 

n SEM LIMITES
  A bateria de iões de lítio integrada no SKILLER SGM3 garante  

horas de uso e pode ser facilmente carregada sem fios ou enquanto 
o mouse é usado via USB. O nível da bateria pode ser visualizado 
no software a qualquer momento. O logotipo iluminado da SKILLER 
também pisca assim que a bateria estiver acabando.

Especificações
Nome do produto SKILLER SGM3

Cores disponíveis Preto, Branco

Tipo Modo duplo

Mouse sem fio 2,4 GHz

Máximo DPI/CPI 6.000

Mín. DPI/CPI 600

Sensor Óptico

Chip ATG4090

Iluminação RGB

Taxa máx. de sondagem 1.000 Hz

Distância Lift-Off 2 mm

Quadros por segundo 8.000

Polegadas por segundo 150

Aceleração máxima 30 g

Pé de mouse 5, PTFE

Peso sem cabo 110 g

Dimensões (C x L x A) 124,5 x 67 x 39 mm

Sistemas operacionais suportados Windows

Propriedades do botão
Número de botões 7

Botões programáveis 7

Interruptores Omron duráveis nos 
botões esquerdo e direito do mouse



Durabilidade dos botões Mín. de  10 milhões de cliques

Propriedades do DPI
DPI Níveis de velocidade 6.000; 4.800; 3.600; 2.400;  

1.200; 600*

DPI Interruptor 

DPI Indicador LED

Propriedades da bateria
Tipo Bateria de íon lítio

Capacidade 930 mAh

Operação contínua 40 horas

Modos de carregar Sem fio / Cabo (USB)

Tempo de recarga sem fio Dependente do dispositivo

Tempo de recarga via USB 3 horas

*Os níveis de DPI podem ser personalizados individualmente através do software.
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Especificações

Cabo e conectores
Conector USB / Wireless

Plug USB banhado a ouro 

Cabo têxtil trançado 

Comprimento do cabo 180 cm

Propriedades de software
Software de jogo 

Memória onboard para perfis de jogo 

Número de perfis 6

Conteúdo da embalagem
SKILLER SGM3, Conjunto adicional de pés de mouse, Cabo têxtil 
trançado, Receptor USB Nano, Manual


