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As imagens dos produtos são
meramente ilustrativas.
O layout real do teclado pode
variar dependendo do país.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS
 Teclado para jogos com 
 iluminação RGB
 Suporte N-key rollover
 Teclas anti-ghosting
 Software de jogos 
 Funções de tecla 
 individualmente configuráveis
 3 teclas de perfil 5 teclas 
 macros, 5 teclas multimídia 
 e 5 teclas de iluminação
 Descanso para as mãos 
 destacável

 Modo de jogo com a tecla do 
 Windows desativada
 Teclas de função com ações 
 multimídia predefinidas
 As teclas de seta são 
 intercambiáveis com as 
 teclas WASD
 Memória interna para perfis 
 de jogos
 Taxa de sondagem de 1.000 Hz

RGB
ILLUMINATION

AS FUNÇÕES DAS TECLAS DE SETA SÃO 
INTERCAMBIÁVEIS COM AS TECLAS WASD

TECLAS DE PERFIL

CABO TÊXTIL TRANÇADO

MULTIMÍDIA E CONFIGURAÇÕES 
DE LED  PERSONALIZADAS S1-S6 TECLAS MULTIMÍDIA

TECLAS COM ILUMINAÇÃO RGB

MODO DE JOGO

FREQÜÊNCIA & BRILHO

TECLAS MACRO

BRILHO / 
CONTROLE DE VOLUME

ILUMINAÇÃO RGB 
PERSONALIZÁVEL
A iluminação de fundo do SKILLER SGK5 
pode ser iluminada em seis zonas e 
16,8 milhões de cores. Vários efeitos estão 
disponíveis sem exigir o uso do software. 



SUPORTE N-KEY ROLLOVER

Enquanto a maioria dos teclados de cúlpula de borracha podem apenas detectar no 
máximo duas teclas ao mesmo tempo, o SKILLER SGK5 permite que várias teclas 
sejam pressionadas. Isso garante controle total durante o jogo.

N-KEY
ROLLOVER



DESCANSO PARA OS PULSOS REMOVÍVEL

TENHA TOTAL 
CONTROLE

Para uma resposta rápida o SKILLER 
SGK5 vem  com keycaps de 7 milímetros 
de altura média, bem como várias teclas 
especiais de fácil alcance para efeitos de 
iluminação, perfis de jogos, funções 
multimídia e macros. Além disso, dois 
controles no teclado permitem o ajuste 
conveniente do volume e a intensidade da 
iluminação.

Para o máximo conforto, o 
SKILLER SGK5 vem com um 
apoio para os pulsos, que é 
fixado magneticamente e é 
facilmente removido.
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SOFTWARE PARA JOGOS INTUITIVO

O software de jogos para download permite a personalização completa de todas as funções do teclado. As teclas 
podem ser reatribuídas ou atribuídas com macros e comandos multimídia com rapidez e facilidade. O software 
também permite que a iluminação seja ajustada. Todas essas personalizações podem ser organizadas em diferentes 
perfis. 



ESPECIFICAÇÕES

Geral
 Tipo: Teclado para jogos
 Tecnologia Switch: Cúpula de borracha
 Illumination RGB
 Iluminação ajustável
 Efeito de iluminação
 Taxa máx. de sondagem: 1.000 Hz
 Modo de jogo
 Layout em 3 blocos
 Apoio para as mãos: Destacável
 Peso incl. o cabo: 1.120 g 
 Dimensões (C x L x A): 
 482 x 185 x 40 mm
 Sistemas operacionais suportados: 
 Windows 7/8/10

Propriedades do teclado
 Teclas macro
 Teclas de perfil
 Função de teclas com ações 
 multimédia predefinida
 Teclas ajustáveis tempo resposta
 Teclas Anti-Ghosting
 N-Key Suporte Rollover
 As funções das teclas de seta 
 são intercambiáveis com as 
 teclas WASD
 Durabilidade das teclas:
 Mínimo 10 milhões de 
 pressionamentos

Cabo e conectores
 Conector: USB
 Cabo têxtil trançado
 Comprimento do cabo: 176 cm
 Plug USB banhado a ouro

Propriedades de software
 Software de jogo
 Funções de teclas configuráveis 
 individualmente 
 Número de perfis: 3
 Memória onboard para perfis de jogo
 Capacidade de memória onboard: 256 kB

Conteúdo da embalagem
 SKILLER SGK5
 Apoio para as mãos destacável
 Manual

www.sharkoon.com


