


CARACTERÍSTICAS
 Conjunto de teclas PBT 
 para teclados mecânicos
 Proteção eficaz contra desgaste
 Design marcante
 Alta compatibilidade

O conjunto SKILLER SAC14 é uma atualização para teclados 
mecânicos que, graças ao uso do material polimérico PBT, é 
extremamente resistente ao desgaste. O design robusto reduz a 
abrasão e o efeito de brilho da superfície que se desenvolve 
com o tempo. As teclas também são especialmente resistentes 
ao calor e a produtos químicos. Eles são a alternativa ideal para 
todos os teclados com montagens MX, a fim de destacar teclas 
individuais ou para substituir as gastas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



As 14 capas do SKILLER SAC14 não são feitas de plástico ABS com caracteres cortados a 
laser, como normalmente acontece, mas são fabricadas com tecnologia de dupla injeção. 
Isso não apenas torna os caracteres e símbolos nas teclas mais fáceis de ver, mas também 
torna muito mais resistentes ao desgaste. Caracteres e símbolos ilegíveis devido à abrasão e 
ao desgaste geral são coisas do passado. E porque eles são feitos de PBT robusto, sua 
diversão com os keycaps SKILLER SAC14 durará o dobro do tempo.

PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA 
DESGASTE E RASGO



Os keycaps SAC14 não são apenas substituições de teclas comuns. Eles também deixam 
qualquer teclado realmente chamativo. Em azul elegante, as tampas se destacam claramente 
do resto das teclas e fornecem ao teclado um toque pessoal. As tampas também são 
projetadas para iluminação e, portanto, também podem ser usadas em teclados com efeitos 
de iluminação RGB. 

DESIGN COMPATÍVEL

Isso não inclui apenas os teclados SKILLER SGK3, SGK30 e 
SGK60 da Sharkoon, mas também todos os teclados mecânicos 
com montagens MX. Como o conjunto contém dois tipos de 
tecla Shift, bem como a tecla Ctrl, o SKILLER SAC14 também é 
adequado para a maioria dos layouts de teclado.



ESPECIFICAÇÕES

GERAL:
 Material: PBT
 Compatibilidade: 
 Teclados mecânicos
 com montagens MX

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
 SKILLER SAC14 
 (Definido com 14 teclas PBT) 
 Ferramenta de extração das capas

www.sharkoon.com


