
CECHY
 Klawiatura gamingowa z podświetleniem RGB
 Obsługa funkcji N-key rollover
 Anti-ghosting
 Zaawansowane oprogramowanie
 Inwydiwudalnie konfigurowane funkcje klawiszy
 4 profile i podświetlenie klawiszy
 Tryb gaming z wyłączonym klawiszem Windows

 Klawisze funkcyjne do obsługi multimediów
 Funkcje strzałek i klawiszy WASD 
 można zamieniać
 Wbudowana wewnętrzna pamięć na 
 różne profile
 1,000 Hz odświeżanie USB

ILLUMINATED GAMING KEYBOARD

Fotki produktu są tylko w 
celach informacyjnych i mogą 
się nieznacznie różnić od układu 
sprzedawanego w danym kraju.



OBSŁUGA N-KEY ROLLOVER

Tryb key rollover pozwala ustalić ile klawiszy na raz możemy wcisnąć, tak aby wszystko zostało przekazane do 
komputera czy laptopa. Większość klawiatur membranowych ma tylko 2 lub 6-klawiszy rollover. Niestety przez to 
duża część gier, gdzie używamy wielu klawiszy na raz po prostu nie pozwala nam pokazać naszych prawdziwych 
umiejętności, a chyba nic bardziej nie wkurza niż sytuacja jak się przegrywa z kumplem tylko przez to, że klawiatura 
zawiodła. Na szczęście Sharkoon SKILLER SGK4 ma n-key rollover, więc wyłapuje dowolną ilość klawiszy, które 
naciśniemy w jednym momencie.



GŁÓWNE CECHY

KLAWISZE Z FUNKCJAMI 
MULTIMEDIALNYMI

KABEL Z OPLOTEMPROFILE DO GIER EFEKTY PODŚWIETLENIA

FUNKCJA STRZAŁEK WYMIENIALNA 
Z KLAWISZAMI WASDTRYB GAMINGOWY JASNOŚĆ/CZĘSTOTLIWOŚĆ

INTER-
CHANGEABLE 

KEY FUNCTIONS GAMING MODE

RGB
ILLUMINATION N-KEY 

ROLLOVER
MULTIMEDIA 
FUNCTIONS



FUNKCJE MULTIMEDIALNE

W celu maksymalnej funkcjonalności a przede wszystkim 
szybkiej kontroli, nawet w czasie gry funkcje multimedialne są 
łatwo dostępne, aby na przykład wyciszyć dźwięk i przełączyć 
okno na przeglądarkę.

Wycisz Zwiększ głośność Zmniejsz głośność Przeglądarka Mój komputer E-Mail

Kalkulator Play/Pauza Stop Następny utwór Poprzedni utwórWyłącz wszystkie 
klawisze



DODATKOWE FUNKCJE 
PRZEZ SPECJALNE OPROGRAMOWANIE

Dla tych co chcą wycisnąć najwięcej z klawiatury Sharkoon SKILLER SGK4 jest oprogramowanie gamingowe, które 
nie tylko pozwala zmieniać funkcję praktycznie każdego klawisza, ale także nagrywać makro do automatyzacji w 
programach i przewagi szybkościowej w grach czy zmieniać efekty podświetlenia klawiatury.



OPAKOWANIE DETALICZNE
 Wymiary (dł. x sz. x w.): 485 x 248 x 55 mm
 Waga: 1.34 kg

 SKILLER SGK4
 Instrukcja

SPECYFIKACJA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Ogólne
 Typ: Klawiatura Gamingowa
 Switche: Membranowe
 Podświetlenie: RGB
 Regulowane podświetlenie
 Efekt podświetlenia
 Odświeżanie USB: 1,000 Hz
 Tryb Gamingowy
 3-Blokowy
 Podstawka pod nadgarstki: 
 Zintegrowany
 Waga z kablem: 955 g
 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
 472 x 212 x 43 mm
 Obsługiwane systemy operacyjne: 
 Windows 7/8/10

Właściwości klawiszy
 Profile klawiszy
 Klawisze z funkcjami multimedialnymi
 Anti-Ghosting
 Obsługa N-Key Rollover
 Funkcja strzałek wymienialna z 
 klawiszami WASD
 Cykl życia klawiszy:
 Min. 10 milionów kliknięć

Kable i podłączenia
 Podłączenie: USB
 Kabel z oplotem
 Długość kabla: 180 cm
 Pozłacane styki USB

Ustawienia Oprogramowania
 Oprogramowanie Gamingowe
 Indywidualna konfiguracja funkcji klawiszy 
 Liczba profili: 4
 Wbudowana pamięć na profile do gier
 Rozmiar wbudowanej pamięci: 256 kb

www.sharkoon.com

KARTON
 Ilość w boksie: 5
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
 500 x 503 x 273 mm
 Waga: 7.55 kg
 Taryfa celna numer: 84716060
 Wyprodukowano w: Chinach

ILLUMINATED GAMING KEYBOARD

US LAYOUT


