
SKILLER SGM3, Sharkoon‘un kablosuz bağlantısı sayesinde maksimum hareket özgürlüğü sağlayan ilk oyun faresidir. Kablolu 
bağlantı tercih edilirse, birlikte verilen USB kablosu kullanılabilir. Fareye entegre lityum iyon pil, kablosuz modda sürekli çalışma 
sağlar. Pil, oyun oynarken veya kablosuz olarak kolayca şarj edilebilir. 6.000 DPI‘a kadar optik sensör ve programlanabilir yedi 
düğme, hem hassasiyet hem de tam kontrol sağlar. RGB aydınlatmalı SKILLER logosu yalnızca bir DPI ve pil göstergesi işlevi 
görmekle kalmaz, aynı zamanda ayırt edici bir görsel dokunuş sağlar.

İkili Bağlantı

SKILLER SGM3, 2.4 GHz teknolojisi ile kablolu veya 
kablosuz olarak çalıştırılabilir. Kablolu kullanım için, 
USB fişli tekstil örgülü bir kablya ek olarak, kablosuz 
çalışma için bir USB nano alıcı da kutuya dahildir. 
Tak & Çalıştır aracılığıyla ve farenin alt tarafındaki bir 
düğmeye tıklanarak bağlantı türü kolayca seçilebilir.

Sınırsız Oyun Eğlencesi

Hassas 6.000 DPI optik sensör ve 1.000 Hz‘lik yanıt 
süresi, rekabetçi oyunlarda SKILLER SGM3’ün tüm 
sınırlarını kaldırır. Buna ek olarak hız, DPI seviye-
leri, tuş konfigürasyonu ve makroların tam olarak 
özelleştirilmesini sağlayan isteğe bağlı yüksek 
performanslı oyun yazılımı da performansı artırır.



Kullanım Kolaylığında Mükemmeliyet

SKILLER SGM3, oyun oynarken ve çalışırken ra-
hat kullanım sağlaması için kauçuk yan yüzeylerle 
kaplanmıştır. Faredeki yedi adet düğme, yazılıma ihtiyaç 
duymadan kullanıma hazırdır. Atanmış DPI düğmeleri, 
kaydırma tekerleği ve diğer düğmeler, indirilebilir yazılım 
aracılığıyla çeşitli işlevlerden herhangi birine kolayca 
atanabilir.

Bağlı Olmak Zorunda Değilsiniz

Dahili SKILLER SGM3 lityum iyon pil, saatlerce oyun 
keyfi sağlar. Kablosuz olarak veya USB üzerinden oyun 
oynarken kolayca şarj edilebilir. Pil seviyesi herhangi 
bir zamanda yazılımda görüntülenebilir. Aydınlatılmış 
SKILLER logosu, batarya kritik eşiğe ulaştığında yanıp 
söner.

Ayırt Edici Vurgu

SKILLER SGM3‘ün üstündeki aydınlatılmış SKILLER 
logosu, fareye yalnızca ekstra ayırt edici bir dokunuş 
vermekle kalmaz, aynı zamanda seçilen DPI seviyesini 
gösterir ve pil seviyesi düştüğünde uyarır. İndirilebilir 
yazılım içerisinde istenilen DPI sayısı ve aydınlatma 
rengi (16,8 milyon renk arasından) her DPI seviyesi 
için ayrı ayrı seçilebilir.


