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De productafbeeldingen dienen 
uitsluitend ter illustratie. 
De werkelijke lay-out van het 
toetsenbord kan per land verschillen.



TOPEIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN
 Gamingtoetsenbord met  
 RGB-achtergrondverlichting
 N-key rollover ondersteuning
 Anti-ghosting toetsen
 Gamingsoftware
 Individueel configureerbare  
 toetsfuncties
 3 profiel-, 5 macro-, 
 5 multimedia- en 
 5 verlichtingstoetsen
 Afneembare polssteun

 Gamingmodus met 
 uitgeschakelde 
 Windows-toets
 Functietoetsen met 
 vooringestelde 
 multimedia-acties
 Pijltoetsen zijn verwisselbaar 
 met de WASD-toetsen
 Intern geheugen voor 
 gameprofielen
 1.000 Hz polling rate

RGB
ILLUMINATION

PIJLTOETSEN ZIJN VERWISSELBAAR 
MET DE WASD-TOETSEN

PROFIELTOETSEN

GEVLOCHTEN KABEL

MULTIMEDIA- EN AANGEPASTE 
LED-INSTELLINGEN S1-S6

MULTIMEDIA-
TOETSEN

TOETSEN VOOR 
RGB-VERLICHTING

GAMINGMODUS

FREQUENTIE & HELDERHEID

MACROTOETSEN

HELDERHEIDS-/
VOLUMEREGELING

AANPASBARE 
RGB-VERLICHTING
De achtergrondverlichting van de SKILLER 
SGK5 kan worden verlicht in zes zones en 
16,8 miljoen kleuren. Verschillende effecten 
zijn beschikbaar zonder dat het gebruik van 
de downloadbare gamingsoftware nodig is. 



VOLLEDIGE N-KEY ROLLOVER 
ONDERSTEUNING

Terwijl de meeste rubberdome toetsenborden alleen 2-key rollover ondersteuning 
bieden en maximaal twee toetsaanslagen tegelijk kunnen detecteren, kunnen er bij 
de SKILLER SGK5 verschillende toetsen worden ingedrukt. Dit zorgt voor volledige 
controle tijdens het gamen, vooral bij complexe manoeuvres.

N-KEY
ROLLOVER



AFNEEMBARE POLSSTEUN

VOLLEDIGE CONTROLE 
IN JE VINGERTOPPEN

De SKILLER SGK5 is uitgerust met 7 millime-
ter middelhoge keycaps voor een snelle 
toetsaanslag, evenals diverse gemakkelijk 
te bereiken speciale toetsen voor lichtef-
fecten, gameprofielen, multimediafuncties 
en macro's. Bovendien maken twee 
regelaars op het toetsenbord het mogelijk 
om het volume en de intensiteit van de 
verlichting gemakkelijk aan te passen.

Voor maximaal comfort 
wordt de SKILLER SGK5 
geleverd met een polssteun, 
die magnetisch wordt beves-
-tigd en gemakkelijk kan 
worden verwijderd.
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INTUÏTIEVE GAMINGSOFTWARE

De downloadbare gamingsoftware maakt het mogelijk om alle toetsenbordfuncties volledig te personaliseren. 
Toetsen kunnen snel en eenvoudig worden toegewezen of opnieuw worden toegewezen met macro's en multime-
diaopdrachten. Natuurlijk kan ook de verlichting aangepast worden met de software. Al deze personalisaties kunnen 
in praktische gameprofielen worden georganiseerd.



SPECIFICATIES

Algemeen
 Type: gamingtoetsenbord
 Technologie switches: rubberdome
 RGB-verlichting
 Aanpasbare verlichting
 Lichteffecten
 Max. polling rate: 1.000 Hz
 Gamingmodus
 3-bloks indeling
 Polssteun: afneembaar
 Gewicht incl. kabel: 1.120 g 
 Afmetingen (L x B x H): 
 482 x 185 x 40 mm
 Ondersteunde besturingssystemen: 
 Windows 7/8/10

Eigenschappen toetsen
 Macrotoetsen
 Profieltoetsen
 Functietoetsen met vooringestelde 
 multimedia-acties
 Aanpasbare toetsreactietijd
 Anti-ghosting toetsen
 N-key rollover ondersteuning
 Pijltoetsen zijn verwisselbaar 
 met de WASD-toetsen
 Levensduur van de toetsen: 
 min. 10 miljoen aanslagen

Kabel en aansluitingen
 Aansluiting: USB
 Gevlochten kabel
 Kabellengte: 176 cm
 Vergulde USB-connector

Eigenschappen software
 Gamingsoftware
 Individueel configureerbare toetsfuncties
 Aantal profielen: 3
 Intern geheugen voor gameprofielen
 Capaciteit van het intern geheugen: 256 kB

Inhoud verpakking
 SKILLER SGK5
 Afneembare polssteun
 Handleiding

www.sharkoon.com


