
STEELSERIES  
APEX 100

MISSION SG GGK  
3.5 RGB

RAZER BLACKWIDOW  
CHROMA V2

CORSAIR K95  
RGB PLATINUM

LOGITECH G613 
 WIRELESS KEYBOARD

Cirkapris 500:-                          Se aktuellt pris 1 000:-                       Se aktuellt pris 1 900:-                       Se aktuellt pris 2 000:-                       Se aktuellt pris 1 600:-                       Se aktuellt pris

Mekaniska brytare Nej Ja Ja Ja Ja

Handledsstöd Nej Ja Ja Ja Ja

Programmerbara 
knappar

Ja Ja Ja Ja Ja

Bakgrundsbelysning Ja Ja Ja Ja Nej

Bakgrundsbelyst Blå 16,8 miljoner färger 16,8 miljoner färger 16,8 miljoner färger -

Gränssnitt USB USB USB USB Bluetooth, LIGHTSPEED

Tangentbordsteknologi Membran Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk

Trådlöst Nej Nej Nej Nej Ja

Bredd/djup/höjd 46.30/15.60/4.00 cm 46.5/20.2/4.0 cm 47.5/17.1/3.9 cm 46.5/17.1/3.6 cm 47.8/21.6/3.3 cm

Vikt 1.1 kg 1.2 kg 1.5 kg 1.32 kg 1.46 kg

Design                        

Responstid                        

Bekvämlighet                       

HeatoNs betyg                      

HeatoNs  
kommentar

Detta tangentbord duger som 
instegsmodell till någon som precis 
börjat game:a. Icke mekaniska 
tangentbord kommer aldrig att 
ge en bra spel-upplevelse. I detta 
fall tycker jag även att bakgrunds-
belysningen är för stark och stör.

Prisvärt men en något plastig känsla Bra handledsskydd och plus för 
snygg design!

Bäst av de jag testat, hade dock  
väntat mig lite mer av designen 
annars hade den här fått en 5:a.

Snyggt och cleant tangentbord 
designmässigt. Spännande med 
bluetooth-teknik. Funkar för mig  
som casual gamer nuförtiden 
men kommer aldrig att funka på 
proffs-scenen då du fortfarande  
har ett par mikrosekunder i delay.

Billigt. Bra ingångsmodell.
Prisvärt.

Designen.
Handledsstödet.

Bra känsla.
Full kontroll.

Designen.
Skönt med trådlöst för 
casual gamern.

HEATON
GAMING-TANGENTBORD20

17 TESTAR

HEATON

BÄST I TEST!

Keys to success!

PRISVÄRD!

SNYGGT  
TANGENTBORD!

Vill du ha ut så mycket som möjligt av  
din spel-rigg behöver du komplettera  
med kringutrustning med kvalité, och  
ett tangent bord är en vital del i detta.  
Ett bra tangent bord kan höja din prestation 
och vara skillnaden mellan att vinna och 
förlora. Innan du köper så var på det klara 
med vad du ska ha tangent bordet till.  
Ska du göra dig ett namn på den  
internationella e-sport scenen? Föredrar 
du långa single-player äventyr? Kommer  
12 extra knappar hjälpa dig under MOBA -
raider eller behöver du utrymmet? 

Den stora skillnaden i pris utgörs ifall 
tangentbordet är mekaniskt eller membran.  
Kortfattat är skillnaden att membran reagerar  
på elektrisk ström medan mekaniska 
tangentbord fungerar som old school- 
skrivmaskiner genom att ha en mekanisk 
brytare under varje tangent. Det senare  
alternativet är att föredra då det är  
pålitligare och snabbare men också dyrare.  
Ska du ägna dig åt någorlunda seriöst 
gameande är mekaniskt ett måste!  

Det du ska passa dig för är tillverkare som 
kör på membran men lägger pengar på 
flashiga bakljus och design.

SÅ TESTADE VI
Jag testade tangentborden ett i taget med 
samma spel och på samma rigg för att 
kunna hitta deras styrkor och svagheter 
på tydligast sätt. De spelen jag spelade var 
PUBG, CS:GO och LoL. Jag testade mest 
FPS-spel då det är min favorit genren och 
då de sätter tangentborden på bäst prov 
när det kommer till responstid. Responsti-
den är dock viktigt i alla spel.

RESULTAT
Något du måste ha i ett gaming-tangentbord 
är full anti-ghosting. Alla tangentbord i testet 
hade detta, men det kan vara ganska vanligt 
bland membran-tangentbord att det inte 
finns. Därför är detta viktigt att dubbel
kolla. Det som blev bättre bland tangent-
borden när vi gick upp i pris var snabbare 
responstid. Det kan vara en hundradel 

snabbare när du trycker ner knappen, vilket 
i vissa fall faktiskt är avgörande mellan 
liv och död. Så jag skulle säga att du bör 
spara ihop lite mer och köpa ett lite bättre 
mekaniskt tangent bord. Membran slits ut 
mycket snabbare än ett mekaniskt så det 
är värt investeringen. Lyckas du spilla på 
ett membran så går det sönder medan ett 
mekaniskt kan hålla i 5–10år. Rent design-
mässigt så är såklart tangentbord något 
som beror på vad du gillar, har du stora  
eller mindre händer, vill du ha handleds-
skydd osv. Min favorit i testet är Corsair 
K95 RGB Platinum. Den har snabb respons-
tid, riktigt bra känsla, och du har full  
kontroll hela tiden. Minuset är att det  
kunde varit lite snyggare. 

https://www.netonnet.se/art/dator/gaming/gamingtangentbord/steelseries-apex-100/243292.9349/
https://www.netonnet.se/art/dator/gaming/gamingtangentbord/mission-sg-ggk-3-5-rgb/228189.9349/
https://www.netonnet.se/art/dator/gaming/gamingtangentbord/razer-blackwidow-chroma-v2-green/242009.9349/
https://www.netonnet.se/art/dator/gaming/gamingtangentbord/corsair-k95-rgb-platinum-cherry-mx/240857.9349/
https://www.netonnet.se/art/dator/gaming/gamingtangentbord/logitech-g613-wireless-keyboard/247580.9349/

