RGB
ILLUMINATION

2.4 GHz

DUAL
MODE USE

CÁC PHIÊN BẢN MÀU

SGM3 WHITE

SGM3 GREEN

SGM3 BLACK

SGM3 GREY

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
PHÍM ĐỔI DPI

PHÍM TẮT/MỞ 2.4 GHZ

CON LĂN 4 HƯỚNG

USB NANO
TIẾP NHẬN
THÔNG TIN
NÚT CẠNH CHUỘT

TÍNH NĂNG
 Hai chế độ có dây/không dây 2.4 GHz
 Tích hợp sạc USB và pin
lithium-ion có thể sạc không dây
 Logo RGB hiển thị tình trạng pin
 Cảm biến quang học với 6,000 DPI

LỚP PHỦ CAO SU CHO
CẢM GIÁC CẦM NẮM TỐI ƯU
LOGO ĐÈN LED RGB
HIỂN THỊ MỨC DPI
 Nút chuột trái và phải dùng switch
Omoron độ bền cao
 Tần suất phản hồi lên đến 1,000 Hz
 7 các nút có thể lập trình
 Phần mềm gaming có thể download trên trang chủ
 Bộ nhớ trong cho các thiết lập game

KẾT NỐI ĐA DẠNG

KHÔNG DÂY, TỰ DO THAO TÁC
SKILLER SGM3 cho phép tự do thao tác tối đa nhờ kết nối
không dây 2,4 GHz với bộ thu nano USB được đi kèm. Pin
lithium-ion tích hợp đảm bảo chơi game hàng giờ và có thể
được sạc trong khi sử dụng. Có thể sạc không dây hoặc có dây
thông qua kết nối với cáp USB.

SỬ DỤNG VỚI DÂY NỐI
Dây cáp bện sợi dệt được đi kèm để bạn sử
dụng với giao tiếp thông thường. Thông qua
cơ chế Plug & Play, và một công tắc nằm ở đáy
chuột, cả hai dạng thức kết nối đều có thể
được dễ dàng lựa chọn và sử dụng.

KHẢ NĂNG SẠC KHÔNG DÂY

TƯƠNG TÁC ĐẶC BIỆT
Khi sử dụng ở chế độ không
dây, logo SKILLER sẽ sáng và
liên tục nhấp nháy màu đỏ khi
mức pin còn lại dưới 10%. Pin
lithium-ion có thể được sạc
không dây hoặc bằng cáp USB
truyền thống. Khi sạc qua cáp,
chuột có thể vẫn được sử dụng
trong khi pin đang sạc

SẠC KHÔNG DÂY
Chỉ cần đặt và căn chỉnh khu vực sạc của sản
phẩm trên bộ sạc không dây của bạn để bắt
đầu sạc SKILLER SGM3. Khi pin SKILLER SGM3
đã đạt được mức sạc ít nhất 90%, logo SKILLER
sẽ sáng màu xanh lá cây.

PHẦN MỀM GAMING
DOWNLOAD MIỄN PHÍ

phần mềm gaming dùng để tùy
chỉnh tốc độ, mức DPI, cấu hình nút và macro có thể
được tải về từ trang chủ của Sharkoon. Phần mền sử dụng những cập
nhật thời gian thực và chuyển sang SKILLER SGM3, đồng bộ ở cả chế độ có dây và
không dây. Số DPI mong muốn và màu sắc LED tương ứng, có thể chỉnh lên tới 16,8
triệu màu, và có thể được chọn riêng cho từng bước DPI.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông tin cơ bản:
 Loại hình: Chế độ kép
 Giao tiếp không dây: 2.4 GHz
 DPI/CPI cao nhất: 6,000
 DPI/CPI thấp nhất: 600
 Cảm biến: Quang học
 Chip: ATG4090
 Ánh sáng: RGB
 Tần suất phản hồi: 1,000 Hz
 Khoảng cách nhấc: 2 mm
 Số khung hình mỗi giây: 8,000
 Số inches mỗi giây: 150
 Gia tốc tối đa: 30 g
 Chân chuột: 5, PTFE
 Các phiên bản sẵn có: Black, White,
Grey, Green
Đặc điểm Các nút:
 Số lượng nút: 7
 Các nút có thể lập trình: 7
 Nút chuột trái và phải dùng switch
Omoron độ bền cao
 Con lăn 4 hướng
 Tuổi thọ các nút:
Ít nhất 10 triệu lần click
Cấu hình DPI:
 Độ phân giải DPI: 6,000; 4,800;
3,600; 2,400; 1,200; 600 *
 Phím đổi DPI
 Chỉ số DPI

* Các bước DPI có
thể điều chỉnh độc lập
thông qua phần mềm

Đặc tính PIN:
 Loại: Tích hợp Lithium-Ion
 Công suất: 930 mAh
 Hoạt động liên tục: 40 giờ
 Có thể sạc lại: Không dây / Dây cáp (USB)
 Thời gian sạc không dây: Phụ thuộc vào thiết bị
Thời gian sạc dây cáp (USB): 3 giờ
Đặc điểm phần mềm:
 Phần mềm Gaming
 Bộ nhớ trong cho các thiết lập game
Dây cáp Và Giắc kết nối:
 Giắc kết nối: USB / Không dây
 Giắc cắm USB mạ vàng
 Dây cáp bện bằng sợi dệt
 Chiều dài dây cáp: 180 cm

GÓI SẢN PHẨM BAO GỒM






SKILLER SGM3
Bộ phụ kiện bổ sung cho chân chuột
Dây cáp bện bằng sợi dệt
USB Nano Receiver
Hướng dẫn sử dụng

GÓI BÁN LẺ

 Kích thước (L x W x H):
160 x 65 x 205 mm
 Trọng lượng: 310 g

LÔ HÀNG

 Đơn vị đóng gói: 20
 Kích thước (L x W x H):
440 x 350 x 350 mm
 Trọng lượng: 7.0 kg
 Thuế quan số.: 84716070
 Sản xuất tại: Trung Quốc

www.sharkoon.com

