
SKILLER SGM1
Dzięki wydajnemu czujnikowi optycznemu i łącznie dwunastu progra-
mowalnym przyciskom optyczna mysz do gier SKILLER SGM1 jest przez-
naczona do sytuacji, w których potrzeba niezwłocznej reakcji na szybkie 
ruchy i różne manewry. Za pomocą eleganckiemu wzornictwu i bezpre-
tensjonalnemu podświetleniu RGB spodoba się również tym, którzy pot-
rzebują go do pracy, szczególnie tam, gdzie można docenić jego wszech-
stronną programowalność. Ergonomiczny kształt, system do regulacji 
ciężaru i oprogramowanie sprawiają, że jest to wygodna i wszechstronna 
myszka na każdą okazję.

Cechy

LICZY SIĘ PRECYZJA 
Optyczny czujnik PixArt PMW3336 w SKILLER SGM1 jest w pełni zapro-
jektowany, aby przekonać wydajność gier. Każde kliknięcie będzie liczone  
nawet na trudnym terenie dzięki maksymalnemu 10 800 DPI.  

STWORZONA DLA ZŁOŻONYCH POLECEŃ 
Oprogramowanie pozwala przypisać każdy z dwunastu przycisków SKILLER  
SGM1 za pomocą dowolnie programowalnego makra lub nowego polecenia. 
Zawiera ono obszerne menu ustawionych poleceń do przypisywania  
przycisków.     

PODŚWIETLENIE LOW-KEY RGB  
Podświetlenie kółka przewijania i logo SKILLER stanowi subtelne po-
dświetlenie, które da się dowolnie modyfikować w całym spektrum RGB. 

REGULOWANA OBSŁUGA  
Kształt SKILLER SGM1 jest odpowiedni dla osób praworęcznych i graczy, 
którzy preferują uchwyt dłoni. Aby zapewnić optymalne prowadzenie, 
SKILLER SGM1 wyposażono w wysuwany system do regulacji ciężaru z 
sześcioma czterogramowymi obciążnikami.   

ROZBUDOWANA FUNKCJONALNOŚĆ  
Oprogramowanie do pobrania dla SKILLER SGM1 oferuje różne regulacje 
i ustawienia: dla oświetlenia RGB, częstotliwości odpytywania, prędkości  
podwójnego kliknięcia i przewijania, przyciągania kąta i czułości osi. 
Obejmuje ono również rejestrowanie i przypisywanie makr.

Specyfikacja
Nazwa produktu SKILLER SGM1

Maks. DPI/CPI 10 800

Min. DPI/CPI 50

Sensor Optyczny

Chipset PixArt PMW3336

Oświetlenia RGB

Częstotliwość odpytywania 1000 Hz

Dystans Lift-Off 2 mm

Klatki na sekundę 8000

Cale na sekundę 150

Maks. przyśpieszenie 30 g

System odważników 6x 4 g

Ślizgacze do myszki 5, 100 % PTFE

Waga bez kabla 130 g

Wymiary (dł. x sz. x w.) 122 x 82 x 42 mm

Obsługiwane systemy operacyjne Windows

Właściwości przycisków
Liczba przycisków 12

Programowalne przyciski 12

Wytrzymałe przełączniki Omron 
w lewym i prawym przycisku myszy



Rolka w 4-strony 

Cykl życia przycisków Min. 10 millionów kliknięć

Właściwości DPI

Poziomy DPI 800/ 1600/ 2400/ 3600/  
5200/ 8200/ 10 800

Przełącznik DPI 

Wskaźnik DPI LED

Właściwości oprogramowania
Oprogramowanie do gier 

Wbudowana pamięć dla profili gier 

Pojemność wbudowanej pamięci 16 kB

Liczba profili 6

Kabel i złącze
Złącze USB

Pozłacana wtyczka USB 

Kabel w oplocie z materiału 

Długość kabla 180 cm

Zawartość opakowania
SKILLER SGM1, dodatkowy zestaw ślizgaczy myszy, instrukcja obsługi

Kod kreskowy
SKILLER SGM1 4044951018963


