
Com o SKILLER SGK50 S4, a Sharkoon apresenta seu primeiro teclado para jogos com um layout de 60 por cento. Todas as 
funções são combinadas em um formato compacto e, graças ao design hot-swap, interruptores intercambiáveis com 3 ou 5 pi-
nos podem ser instalados conforme desejado. Para personalização adicional, existem três tipos diferentes de switch Kailh para 
escolher. Além disso, macros com até 16 ações podem ser facilmente gravadas e salvas.

Design prático

Graças ao seu tamanho prático, que é 60 por cento 
de um teclado de três blocos, o SKILLER SGK50 S4 
economiza uma quantidade considerável de espaço 
na mesa. O espaço adicional também permite muito 
mais espaço para movimentos amplos do mouse, 
mesmo em situações agitadas. 

O cabo espiral dá ao SKILLER SGK50 S4 uma aparên-
cia elegante e o teclado tem dois pares de pés para 
ajustar o teclado na altura desejada.

Personalização completa

Há uma escolha de três tipos diferentes de interrup-
tores Kailh pré-instalados para o SKILLER SGK50 S4: 
os interruptores lineares vermelhos com um ponto de 
atuação imperceptível, os interruptores marrons táteis 
com um ponto de atuação de feltro, mas inaudível, e os 
interruptores azuis clicáveis com um ponto de atuação 
que pode ser ouvido e sentido. Todos os tipos de chave 
são caracterizados por uma curta distância de apenas 
1,9 milímetros até o ponto de acionamento. Além disso, 
todos os interruptores impressionarão com um ciclo de 
vida operacional médio de pelo menos 70 milhões de 
toques no teclado, enquanto o PCB hot-swap fica entre 
dois tapetes de espuma que fornecem um isolamento 
de ruído eficaz. 



Troca rápida

Com a função hot-swap, os interruptores podem 
ser trocados rapidamente sempre que desejado. As 
ferramentas fornecidas com o teclado permitem que 
as teclas e interruptores sejam facilmente removidos 
e substituídos a qualquer momento.  
 
O SKILLER SGK50 S4 permite, assim, o uso de todos 
os interruptores de 3 e 5 pinos com pouco esforço.

Iluminação com o pressionar de  
um botão 

A iluminação do teclado pode ser configurada sim-
plesmente como desejado. Você pode escolher entre 
diferentes efeitos de iluminação de uma ou várias 
cores em diferentes variações.

Macros completamente sem software

O SKILLER SGK50 S4 não precisa de nenhum soft-
ware separado ao gravar macros: até duas macros, 
cada uma com até 16 ações, podem ser facilmente 
configuradas ou substituídas usando apenas algumas 
combinações de teclas.


