
O SKILLER SGM3 é o primeiro mouse gamer sem fio da Sharkoon que permite máxima liberdade de movimentos. Se, no entan-
to, 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.

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 in-
cluso. 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.

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. Além disso, o software opcional 
de jogos de alto desempenho oferece personalização 
completa de velocidade, níveis de DPI, configuração 
de teclas e macros. 



Facilidade de uso

Para uma operação confortável e conveniente, seja jo-
gando ou trabalhando, o SKILLER SGM3 possui superfí-
cies laterais emborrachadas e oferece um total de sete 
botões. Todos os botões do mouse são reconhecidos 
sem o uso do software. Os switches DPI dedicados, o 
clique da roda de rolagem e os outros botões podem 
ser facilmente atribuídos a qualquer uma das várias 
funções através do software para download.

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. 

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. Dentro 
do software para download, o número DPI desejado 
e sua cor de iluminação (de 16,8 milhões de cores) 
podem ser selecionados individualmente para cada 
nível de DPI. 


