RGB
ILLUMINATION

2.4 GHz

DUAL
MODE USE

สี
SGM3 WHITE

SGM3 GREEN

SGM3 BLACK

SGM3 GREY

ฟี เจอร์สุดโดดเด่ น
ตัวปรบั DPI

2.4 GHz สวิตชป์ ิ ด/เปิ ด

�
เลือนได้
4 ทิศทาง

USB

ตัวรบั สัญญาณ
ขนาดเล็ก
ปุ่ ม THUMB

พร้อมฟี เจอร์

�
�
 เมาส ์เกมมิงสองระบบ
ไร ้สาย/เชือมต่
อสาย
ด ้วยกําลัง 2.4 GHz
 ชาร ์จผ่านระบบไร ้สาย และ USB โดย
ภายในมีแบตเตอรีลิ� เธียมไอออนในตัว
 โลโก ้ แสดงผลไฟ RGB และ
ยังเป็ นตัวบอกสถานะระดับแบตเตอรี�
 พร ้อมด ้วยเซ็นเซอร ์ออปติคอล 6,000 DPI

�
เคลือบด้วยแผ่นกันลืน
�
เพือการจับแบบกระชับ







สัญลักษณ์โลโก้ไฟ RGB
พร้อมแจ้งสถานะค่า DPI

�
ปุ่ มกดซ ้ายขวาด ้วย Omron Switches เพือความทนทานเป็
นพิเศษ
อัตราความเร็วในการส่งข ้อมูลสูงถึง 1,000 Hz
�
7 ปุ่ มสําหร ับตังโปรแกรม
� ้
สามารถดาวน์โหลดซอฟต ์แวร ์เกมมิงได
หน่ วยความจําออนบอร ์ดสําหร ับเกมมิง�

เชื� อมต่ อสองระบบ

อิ สระไร้สาย

� ดด ้วยการเคลือนไหวทุ
�
SKILLER SGM3 ให ้คุณได ้เป็ นอิสระอย่างทีสุ
กท่าทาง
�
และด ้วยความเร็วในการเชือมต่
อขนาด 2.4 GHz ผ่าน USB
ตัวร ับสัญญาณขนาดเล็ก และภายในยังมีแบตเตอรีลิ� เธียมไอออน
� วยให ้คุณเพลิดเพลินในการเล่นเกมอย่างไม่ขาดตอน และแน่ นอนว่า
ทีจะช่
� ณเล่นเกมได ้โดยไม่วา่ จะชาร ์จ
คุณยังสามารถชาร ์จในขณะทีคุ
แบบไร ้สายหรือผ่านสายก็หายห่วง

ระบบเชื� อมต่ อด้ วยสาย

�
�
ถ ้าหากคุณชอบทีจะเชื
อมต่
อเมาส ์ผ่านสายก็
สามารถทําได ้ ด ้วยสายเคเบิลชนิ ดเชือกถัก
� ้านหัวของเมาส ์พร ้อม
โดยทําการเสียบสายเข ้าไปทีด
� ้านล่างของเมาส ์
กดปิ ดสวิตช ์โหมดไร ้สายทีด
� ณก็สามารถเลือกใช ้งานได ้อย่างง่ายดาย
เท่านี คุ

ชาร์จไฟได้ แม้ไร้สาย

โดดเด่ นด้ วยสัญลั กษณ์

� ณใช ้งานในระบบไร ้สาย
เมือคุ
โลโก ้ SKILLER จะทําการส่องแสง
�
อยูเ่ สมอ และเมือแสงกลายเป็
นสีแดง
�
�
นันหมายความว่าแบตเตอรีของคุ
ณเหลือ
อยูเ่ พียง 10 % โดยคุณสามารถชาร ์จ
แบบระบบไร ้สาย หรือชาร ์จผ่านสายเคเบิล
� ณชาร ์จไฟผ่านสายเคเบิล
USB และเมือคุ
USB คุณก็ยงั ใช ้งานต่อได ้แม้ยามชาร ์จ

ชาร์จด้ วยระบบไร้สาย

ชาร ์จอย่างง่ายดาย เพียงแค่นําเมาส ์มาวางไว ้
ให ้ตําแหน่ งแบตเตอรีลิ� เธียมไอออนให ้ตรงกับ
� ใ่ ต ้เมาส ์ เท่านี เมาส
�
แท่นชาร ์จทีอยู
์
�
SKILLER SGM3 ก็จะเริมทําการชาร ์จตัวเอง
�
และเมือเมาส
์ SKILLER SGM3 มีความ
�
� � 90% ขีนไป
แสงไฟโลโก ้
จุแบตเตอรีที
SKILLER ก็จะส่องประกายเป็ นสีเขียว

ซอฟต์ แวร์เมาส์เกมมิ�งสามารถดาวน์โหลดได้

�
�
� ประสิทธิภาพสูง
เพือเกมมิ
งเมาส
์ทีมี
ซอฟต ์แวร ์สามารถปร ับแต่งทุกอย่างได ้ตามใจคุณ ไม่วา่ จะเป็ นความเร็ว
� าปุ่ มมาโคร ก็สามารถดาวน์โหลดซอฟต ์แวร ์นี ได
� ้
เลเวลของ DPI ปร ับแต่งตังค่
จากเว็บไซต ์ Sharkoon ซอฟต ์แวร ์สามารถปร ับแต่งค่าและอัพเดตแบบเรียลไทม ์ โดยจะส่ง
� าได ้ทังสถานะไร
�
้สายและมีสาย โดยแสงไฟโลโก ้
สัญญาณโดยตรงไปยัง SKILLER SGM3 ซึงทํ
สามารถเลือกสีได ้ถึง 16.8 ล ้านสี และค่า DPI แต่ละสเต็ปก็สามารถเลือกสีได ้เช่นกัน

คุณสมบัติ
� :
ข้อมู ลทัวไป
 ชนิ ด: 2 โหมด
�
 ระบบสือสารไร
้สาย: 2.4 GHz
 ค่า DPI/CPI สูงสุด: 6,000
 ค่า DPI/CPI ต่อนาที: 600
 เซ็นเซอร:์ Optical
 ชิป: ATG4090
 ไฟส่องสว่าง: RGB
 อัตราความเร็วในการส่งข ้อมูล: 1,000 Hz
� : 2 มม.
 ความสูงของเลเซอร ์จากพืน
 การแสดงผลต่อ 1 วินาที: 8,000
� อ 1 วินาที: 150
 ขนาด 1 นิ วต่
 ความเร็วสูงสุดของเม้าส:์ 30 กร ัม
 เท ้ายางติดใต ้เมาส:์ 5, PTFE
 เวอร ์ช ันของสินค ้า: Black, White,
Grey, Green

คุณสมบัตป
ิ ุ่ มกด:
 จํานวนปุ่ ม: 7
�
 ปุ่ มสําหร ับตังโปรแกรม
:7
 ปุ่ มกดซ ้ายขวาด ้วย Omron Switches
�
เพือความทนทานเป็
นพิเศษ
�
 เลือนได ้ 4 ทิศทาง
 อายุการใช ้งานของปุ่ ม:
10 ล ้านครงต่
ั� อการคลิก
คุณสมบั DPI:
� า DPI: 6,000; 4,800;
 สเต็ปตังค่
3,600; 2,400; 1,200; 600 *
 ตัวปร ับ DPI
 ค่า DPI

� าได ้
* ระดับ DPI สามารถตังค่
ผ่านทางซอฟต ์แวร ์

คุณสมบัตแ
ิ บตเตอรี:�
 ชนิ ด: ลิเธียมไอออนในตัว
 จํานวนสูงสุดทีร� ับได:้ 930 mAh
�ั
 การทํางานอย่างต่อเนื� อง: 40 ชวโมง
 สามารถชาร ์จใหม่ได:้ ไร ้สาย / เคเบิล (USB)
� ก
 เวลาในการชารจแบบไร
์
้สาย: ขึนอยู
่ บั การใช ้งานอุปกรณ์
�ั
เวลาในการชารจผ่
์ านสายเคเบิล (USB): 3 ชวโมง
คุณสมบัตซ
ิ อฟต ์แวร:์
�
 เกมมิงซอฟต ์แวร ์
 หน่ วยความจําออนบอร ์ดสําหร ับเกมมิง�
�
สายเคเบิลและตัวเชือมต่
อ:
�
 การเชือมต่อ: USB / ไร ้สาย
 ตัวเสียบ USB แบบทองชุบ
 สายเคเบิลชนิ ดเชือกถัก
 ความยาวสายเคเบิล: 180 ซม.

ผลิตภัณฑป์ ระกอบด้วย






SKILLER SGM3

� มสําหร ับเท ้ายางติดใต ้เมาส ์
ชุดเพิมเติ
สายเคเบิลชนิ ดเชือกถัก
USB ตัวร ับสัญญาขนาดเล็ก
คูม
่ อ
ื การใช ้งาน

กล่องผลิตภัณฑ ์

 ขนาด (ยาว x กว ้าง x สูง):
160 x 65 x 205 มม.
�
 นํ าหนั
ก: 310 กร ัม

สินค้าภายในกล่อง

 จำนวนที่บรรจุ: 20
 ขนาด (ยาว x กว ้าง x สูง):
440 x 350 x 350 มม.
�
 นํ าหนั
ก: 7.0 กก.
 หมายเลขผูเ้ สียภาษีอากร: 84716070
� ต: China
 ประเทศทีผลิ

www.sharkoon.com

