
RGB
ILLUMINATION KAILH BOX

SWITCHES 

+ 14 TECLAS PBT



CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS
 Teclado mecânico gamer 
  com layout de 3 blocos
 Interruptores Kailh BOX resistentes a poeira 
  e água
 Iluminação RGB extensa com Edge Light 
 14 teclas PBT extras
 4 teclas separadas para macros, iluminação 
  e multimídia
 Superfície de alumínio resistente com corte 
  de diamante
 Cabo USB-C removível
 20 efeitos de iluminação de sincronização
 Software de jogo intuitivo com 3 perfis de jogo

RGB
ILLUMINATION GAMING MODE

Com o SKILLER SGK60, o usuário não terá um teclado 
mecânico como os outros. Com uma escolha de inter-
ruptores Kailh BOX inovadores em três modelos 
diferentes, o teclado oferece a sensação de 
digitação desejada, seja para trabalhar ou jogar. O 
teclado também vem com 14 teclas PBT resistentes à 
abrasão. São fabricados com o processo de dupla 
injeção para uma utilização duradoura e sem sinais 
de desgaste. E para o toque final, o design visual é 
complementado pela elegante superfície de alumínio 
com corte de diamante.

MODO DE JOGO EFEITO DE ILUMINAÇÃOAS FUNÇÕES DAS TECLAS DE SETA 
SÃO INTERCAMBIÁVEIS COM AS TECLAS WASD

MULTIMÍDIA E CONFIGURAÇÕES 
DE LED  PERSONALIZADAS S1-S5 FUNÇÕES ADICIONAISCABO TÊXTIL TRANÇADO

INTER-
CHANGEABLE 

KEY FUNCTIONS



TECLAS E INTERRUPTORES 
PERSONALIZADOS

Além dos 14 botões PBT robustos e resistentes à abrasão, o SGK60 oferece uma 
escolha entre três botões Kailh-BOX, permitindo ao jogador personalizar livremente 
sua própria experiência de digitação. A escolha está entre os interruptores vermelhos 
sem feedback, os interruptores marrons com feedback tátil e os interruptores brancos 
que fornecem um feedback tátil e acústico. Embora a sensação de digitação possa 
ser personalizada conforme desejado, os interruptores também impressionam com 
um ciclo de vida de pelo menos 80 milhões de cliques. Tudo isso é complementado por 
uma superfície de alumínio resistente com corte de diamante.

KAILH BOX
SWITCHES 



ILUMINAÇÃO RGB AJUSTÁVEL

FUNÇÕES DE MACRO EXTENSAS
Usando o software para download, todos os tipos de macros podem ser criados e 
usados em até vinte perfis de jogo. Podem ser gravados 391 entradas de macro e cada 
entrada pode ser ajustada separadamente. Uma tecla especial de macro permite que as 
macros sejam recuperadas rapidamente.

Como seus predecessores, o SGK60 está equipado com uma iluminação impressionante. Usando o software disponível 
para este teclado, o jogador pode escolher entre uma gama de 20 efeitos de iluminação exclusivos para as teclas do tecla-
do e o Edge Light, que é a iluminação ao longo da parte de trás do teclado. Através do teclado, os efeitos de iluminação 
podem ser controlados, enquanto o software para download permite que o brilho dos efeitos seja ajustado. Além disso, 
botões separados permitem que a iluminação seja ativada e desativada.

RGB
ILLUMINATION

MACRO KEY

INTUITIVE
GAMING SOFTWARE



CONTROLE DE MÍDIA ATRAVÉS DO TECLADO

Além de uma tecla macro, o SGK60 possui teclas de função para fornecer a opção 
de controlar o reprodutor de mídia que está configurado como padrão no com-
putador. As teclas de função podem ser usadas para controlar o volume, para 
alternar entre as músicas ou para pausar e reiniciá-las. Além disso, existem várias 
outras funções para acesso rápido e conveniente a todos os aplicativos possíveis, 
como e-mails ou o Windows Explorer.

Volume + Volume - E-mailPlay/Pause Parar Faixa anterior Próxima faixa



ATEMPORAL E ESPAÇOSO

38 mm

165 mm

450 mm

Com um comprimento substancial de 450 mm, o SGK60 também impressiona pelo seu tamanho atraente. Com uma largura 
de 165 mm, uma altura agradável de 38 mm, bem como um layout completo de três blocos, escritores prolíficos, bem como 
jogadores, obterão o que desejam, enquanto a facilidade de uso é tudo e o mais importante. Desta forma, não só irá satisfa-
zer os desejos dos jogadores que valorizam um desempenho excelente do seu teclado, mas também irá agradar àqueles 
que valorizam a simplicidade e a liberdade de movimentos.



ESPECIFICAÇÕES

Geral
 Tipo: Teclado para jogos
 Tecnologia Switch: 
 Mecânico (Kailh BOX Red) /
 Mecânico (Kailh BOX Brown) / 
 Mecânico (Kailh BOX White) 
 Illumination: RGB
 Iluminação ajustável
 Efeito de iluminação
 Máximo Polling Rate: 1.000 Hz
 Modo de jogo
 Layout em 3 blocos
 Cabo Destacável
 Peso sem / incl. o cabo: 1.014 g / 1.056 g 
 Dimensões (C x L x A): 
 450,2 x 164,5 x 38,4 mm
 Sistemas operacionais suportados: Windows

Propriedades do teclado
 Teclas multimídia: 3
 Teclas macro: 1
 Função de teclas com
 ações multimédia predefinida
 N-Key Suporte Roll
 As funções das teclas de seta são
 intercambiáveis com as teclas WASD
 Força operacional: 45 ± 10 g (Red) / 
 45 ± 10 g (Brown) / 45 ± 15 g (White)
 Interruptor: Linear (Red) / Tátil (Brown) /
 Tátil (White)
 Ponto de comutação: Indetectável (Red) / 
 Detectable (Brown) / Detectável (White)
 Ponto de clique: Indetectável (Red) / 
 Indetectável (Brown) / 
 Precisamente detectável (White)
 Distância de atuação: 1,8 mm
 Durabilidade das teclas:
 Mínimo 80 milhões de pressionamentos

Cabo e conectores
 Conector: USB tipo C
 Cabo têxtil trançado
 Comprimento do cabo: 180 cm
 Plug USB banhado a ouro

Propriedades do software
 Software de jogo
 Funções de teclas configuráveis individualmente 
 Número de perfis: 20
 Memória onboard para perfis de jogo
 Capacidade da memória onboard: 64 kB

Conteúdo da embalagem
 SKILLER SGK60
 Manual
 Conjunto PBT Keycap
 Cabo USB (180 cm)
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