
Met de goed reagerende Kailh-schakelaars van de helderwitte SKILLER SGK3 White ben je klaar voor elke uitdaging. De vormgeving is 
bewust compact gehouden, maar tegelijk ook volledig. Dus of je het toetsenbord nu gebruikt voor gaming of complexe werktoepas-
singen, je hoeft geen compromissen te sluiten. Hoewel de witte afwerking van de behuizing op zichzelf al een blikvanger is, valt 
hierdoor ook de RGB-verlichting meer op. Bovendien biedt de downloadbare software alle finetuning die je maar nodig hebt.

Kleurrijke spiegelingen

Dankzij de uitgebreide verlichtingsopties, zowel met 
als zonder gebruik van de downloadbare gamingsoft-
ware, kun je de SKILLER SGK3 White middels tal van 
lichte�ecten een zeer persoonlijk tintje geven. 

Bovendien zorgt het witte oppervlak van de toetsen-
bordbehuizing ervoor dat de gekozen kleuren op een 
levendige manier worden weerspiegeld.

Duurzame PBT keycapset

Met de inbegrepen keycapset kun je de meestge- 
bruikte toetsen eenvoudig laten opvallen voor meer 
gebruiksgemak. 

Dankzij de dubbele injectietechnologie en het gebruik 
van PBT van hoge kwaliteit, zijn de keycaps opvallend 
duurzaam en robuust, zonder de verlichting in de weg 
te zitten.
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Goed reagerende Kailh-schakelaars

Om ervoor te zorgen de SKILLER SGK3 White 
aanvoelt alsof hij speciaal voor jou gemaakt is, wat je 
behoeftes ook mogen zijn, heb je de keuze uit de 
populairste schakelaars van Kailh. 

Met hun lineaire karakter, zonder klikgeluiden of 
tactiele aanslagen, zijn de rode schakelaars gericht op 
gamers. Gebruikers die veel typen of af en toe een 
game spelen, zullen volop genieten van de tactiele 
blauwe of bruine schakelaars. 

Met een vereiste gebruikskracht van 50 gram 
reageren alle drie schakelaartypes even snel, al na 
1,9 millimeter. 

Kailh rood: Lineair en zonder feedback
Dankzij het lineaire gedrag van de schakelaar, zonder 
klikgeluiden of tactiele weerstand, kun je je met de rode 
Kailh-schakelaars volledig concentreren op je huidige 
uitdaging. Met een vereiste gebruikskracht van 50 g hebben 
de schakelaars een reactiepunt van slechts 1,9 mm.

Kailh bruin: Tactiel, maar niet klikkerig
Dankzij het tactiele karakter van de schakelaars, zonder 
klikgeluiden, zijn de bruine Kailh-schakelaars net zozeer 
geschikt voor kantoorwerk als voor het af en toe spelen van 
games thuis. Met een vereiste gebruikskracht van 50 g 
hebben de schakelaars een reactiepunt van slechts 1,9 mm.

Kailh blauw: Tactiel met merkbare klik
Dankzij het tactiele karakter van de schakelaars, met een 
duidelijke klik, zorgen de blauwe Kailh-schakelaars voor 
spontane euforie bij iedereen die dol is op typen. Met een 
vereiste gebruikskracht van 50 g hebben de schakelaars een 
reactiepunt van slechts 1,9 mm.

Stevig ontwerp met 
3-blokkenindeling

Om aan alle eisen te voldoen, van gaming tot verfijnd 
kantoorwerk, heeft de SKILLER SGK3 een volledige 
3-blokkenindeling.  Voor een lange levensduur is het 
oppervlak versterkt met metaal.

Volledig aanpasbaar met de 
gamingsoftware

Voor instant gebruiksplezier zijn de meeste functies 
meteen toegankelijk zodra je het toetsenbord hebt 
aangesloten. Maar om alles uit je SKILLER SGK3 
White te halen, kun je ook de downloadbare 
gamingsoftware gebruiken. Hiermee kun je de 
toetsen opnieuw toewijzen, macro's opnemen en 
opslaan, en de toetsenbordverlichting verder aanpas-
sen.


