
RGB
ILLUMINATION KAILH BOX

SWITCHES 

+ 14 NASADEK PBT



NAJWAŻNIEJSZE 
FUNKCJE

CECHY
 Mechaniczna klawiatura do gier z układem   
  3-blokowym
 Odporne na kurz i wodę przełączniki Kailh BOX
 Obszerne podświetlenie RGB z Edge Light
 14 dodatkowych nasadek klawiszy PBT
 4 osobne klawisze do makr, podświetlenia i   
  multimediów
 Solidna aluminiowa powierzchnia z 
  diamentowym szlifem
 Odłączany kabel USB-C
 20 synchronizujących efektów oświetlenia
 Intuicyjne oprogramowanie do gier z 
  3 profilami gier

RGB
ILLUMINATION GAMING MODE

SKILLER SGK60 sprawi, że użytkownik nie będzie miał 
klawiatury mechanicznej, jak każda inna. Dzięki 
wyborowi innowacyjnych przełączników Kailh BOX w 
trzech różnych modelach klawiatura zapewnia pożą-
dane wrażenia podczas pisania, zarówno podczas 
pracy, jak i gier. Klawiatura jest również wyposażona 
w 14 odpornych na ścieranie nasadek klawiszy z PBT. 
Są one wykonane metodą podwójnego wtrysku, co 
gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez śladów 
zużycia. Ostatnim akcentem wizualnym jest 
elegancka aluminiowa powierzchnia o diamentowym 
szlifie.

TRYB GAMINGOWY EFEKTY ŚWIETLNEFUNKCJA STRZAŁEK WYMIENIALNA 
Z KLAWISZAMI WASD

USTAWIENIA MULTIMEDIALNE 
I NIESTANDARDOWE LED S1-S5 DODATKOWE FUNKCJEKABEL Z OPLOTEM

INTER-
CHANGEABLE 

KEY FUNCTIONS



DOPASOWANE PRZEŁĄCZNIKI 
I KLAWISZE

Oprócz 14 solidnych i odpornych na ścieranie nasadek klawiszy PBT, SGK60 oferuje 
wybór między trzema przełącznikami Kailh-BOX, umożliwiając graczowi dowolną 
personalizację własnego doświadczenia podczas pisania. Do wyboru są czerwone, 
pozbawione sprzężenia zwrotnego przełączniki, brązowe z dotykowym sprzężeniem 
zwrotnym oraz białe switche, które zapewniają zarówno dotykowe, jak i akustyczne 
sprzężenie zwrotne. Przełączniki nie tylko imponują możliwością spersonalizowania 
zgodnie z życzeniem, ale także cyklem życia wynoszącym co najmniej 80 milionów 
kliknięć. Całość uzupełnia solidna, szlifowana diamentem powierzchnia aluminiowa.

KAILH BOX
SWITCHES 



REGULOWANE PODŚWIETLENIE RGB

ROZBUDOWANE FUNKCJE MAKR
Używając oprogramowania do pobrania, można tworzyć wszelkiego rodzaju makra, a 
następnie korzystać z nich w maksymalnie dwudziestu profilach gier. Da się zarejestrować 
391 wpisów makr, a każdy wpis można następnie dostosować oddzielnie. Specjalny klawisz 
makra umożliwia szybkie pobieranie makr.

Podobnie jak jego poprzednicy, SGK60 jest wyposażony w zatrzymujące dech w piersiach oświetlenie. Korzystając z 
oprogramowania dostępnego dla tej klawiatury, gracz może wybierać spośród 20 unikalnych efektów świetlnych dla 
klawiszy oraz Edge Light, czyli oświetlenia wzdłuż tylnej części klawiatury. Za pomocą klawiatury można sterować efektami 
świetlnymi, a oprogramowanie do pobrania umożliwia regulację jasności efektów. Dodatkowo oddzielne przyciski umożli-
wiają włączanie i wyłączanie oświetlenia.

RGB
ILLUMINATION

MACRO KEY

INTUITIVE
GAMING SOFTWARE



STEROWANIE MULTIMEDIAMI 
ZA POMOCĄ KLAWIATURY

Oprócz klawisza makro, SGK60 posiada klawisze funkcyjne umożliwiające stero-
wanie odtwarzaczem multimedialnym ustawionym jako domyślny na komputerze. 
Klawisze funkcyjne mogą służyć do sterowania głośnością, przełączania między 
utworami lub wstrzymywania ich i wznawiania. Dodatkowo istnieją różne inne 
funkcje umożliwiające szybki i wygodny dostęp do wszystkich możliwych aplikacji, 
takich jak wiadomości e-mail lub Eksplorator plików. 

Zwiększ 
głośność

Zmniejsz 
głośność

E-mailPlay/Pauza Stop Poprzednia 
ścieżka

Następna 
ścieżka



PONADCZASOWA I PRZESTRONNA

38 mm

165 mm

450 mm

Przy znacznej długości 450 mm SGK60 zachwyca również swoim atrakcyjnym rozmiarem. Dzięki szerokości 165 mm, 
przyjemnej wysokości 38 mm, a także kompletnemu układowi trzech bloków, pisarze i gracze otrzymają to, czego pragną 
ich serca, a łatwość obsługi jest najważniejsza. W ten sposób spełni nie tylko życzenia graczy, którzy cenią sobie doskonałą 
wydajność swojej klawiatury, ale również spodoba się tym, którzy cenią prostotę i swobodę ruchów.



SPECYFIKACJA

Ogólne
 Typ: Klawiatura Gamingowa
 Technologia Switch: 
 Mechaniczna (Kailh BOX Red) /
 Mechaniczna (Kailh BOX Brown) / 
 Mechaniczna (Kailh BOX White) 
 Podswietlenie: RGB
 Regulacja podswietlenia
 Efekt podswietlenia
 Maks. częstotliwość odświeżania: 
 1000 Hz
 Tryb gamingowy
 3-blokowy układ klawiatury
 Odczepialny kabel
 Waga bez kabla / z kablem: 1014 g / 1056 g 
 Wymiary (dł. x sz. x wys.): 
 450,2 x 164,5 x 38,4 mm
 Obsługiwane systemy operacyjne: Windows

Właściwości klawiszy
 Klawisze multimedialne: 3
 Klawisze Makro: 1
 Klawisze z funkcjami multimedialnymi
 Obsługa N-Key Rollover
 Łatwa zamiana funkcji strzałek z
 klawiszami WASD
 Siła nacisku: 45 ± 10 g (Red) / 
 45 ± 10 g (Brown) / 45 ± 15 g (White)
 Switch: Liniowy (Red) / 
 Dotykowy (Brown) / Dotykowy (White)
 Punkt przełączania: Niewykrywalny (Red) / 
 Wykrywalny (Brown) / Wykrywalny (White)
 Punkt przeskoku: Niewykrywalny (Red) / 
 Niewykrywalny (Brown) / 
 Precyzyjnie wykrywalny (White)
 Skok do punktu aktywacji: 1,8 mm
 Cykl zycia klawiszy:
 min. 80 milionów wcisniec

Kable i podłączenia
 Podłączenie: USB typu C
 Kabel z oplotem
 Długosc kabla: 180 cm
 Pozłacane styki USB

Właściwości oprogramowania
 Oprogramowanie Gamingowe
 Indywidualna konfiguracja funkcji klawiszy 
 Liczba profili: 20
 Wbudowana pamięć na profile do gier
 Wielkość wbudowanej pamięci: 64 kB

Opakowanie zawiera
 SKILLER SGK60
 Zestaw nasadek klawiszy PBT
 Instrukcja
 Kabel USB (180 cm)
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