
De SKILLER SGM3 is de eerste gamingmuis van Sharkoon die maximale bewegingsvrijheid biedt door zijn draadloze verbinding. 
Mocht er toch voorkeur worden gegeven aan een normale verbinding, dan kan de meegeleverde USB-kabel worden gebru-
ikt. Een geïntegreerde lithium-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 programmeerbare 
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.

Dubbele connectiviteit

De SKILLER SGM3 kan zowel bedraad als draadloos 
via 2,4 GHz technologie worden gebruikt. Voor be-
draad 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.

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. Daarbij komt nog de optionele krachtige ga-
mingsoftware, die een volledig persoonlijke aanpass-
ing van de snelheid, DPI-niveaus, toetsconfiguratie en 
macro’s mogelijk maakt. 



Perfect gebruiksgemak

Of het nu gaat om werken of gamen: voor een com-
fortabel en gemakkelijk gebruik is de SKILLER SGM3 
voorzien van rubberen zijvlakken en zeven knoppen. 
Alle muisknoppen worden herkend zonder het gebruik 
van de software. De speciale DPI-switches, de scroll-
wielklik en de andere knoppen kunnen met de downlo-
adbare software eenvoudig worden toegewezen aan 
een van de verschillende functies.

Zonder bedrading

De ingebouwde lithium-ionbatterij van de SKILLER 
SGM3 zorgt voor uren gamingplezier en kan gemak-
kelijk draadloos of tijdens het gamen via USB opge-
laden worden. Het batterijniveau kan op elk moment 
in de software worden gecontroleerd. Het verlichte 
SKILLER-logo knippert ook zodra een kritieke drem-
pelwaarde is bereikt. 

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 geselecteerde DPI-niveau 
aan en waarschuwt wanneer het batterijniveau laag 
is. Met de downloadbare software kan het gewenste 
DPI-nummer en de verlichtingskleur (uit 16,8 miljo-
en kleuren) voor elk DPI-niveau afzonderlijk worden 
ingesteld. 


