
STEELSERIES APEX 7 TKL LOGITECH G915 WIRELESS LOW 
PROFILE GAMING KEYBOARD

HYPERX ALLOY CORE RGB  
MEMBRANE GAMING KEYBOARD

CORSAIR GAMING K70 RBG MK.2 
LOW PROFILE RAPIDFIRE

MISSION SG GGK 3.1 MECHANICAL 
GAMING KEYBOARD

Cirkapris 2 000:-                       Se aktuellt pris 2 700:-                       Se aktuellt pris 650:-                          Se aktuellt pris 1 700:-                       Se aktuellt pris 700:-                          Se aktuellt pris

Bakgrundsbelyst RGB RGB/16,8 miljoner färger 5-zonig RGB RGB Ja

Gränssnitt USB Bluetooth, LIGHTSPEED USB USB USB

Tangentbordsteknologi Mekanisk Mekanisk Membran Mekanisk Mekanisk

Anti-ghosting Ja Nej Ja Ja Ja

Bredd/Djup/höjd 35,5 cm / 14 cm / 4,1 cm 47,5 cm / 15 cm / 2,2 cm 44,32 cm / 17,531 cm / 3,568 cm 43,8 cm / 16,8 cm / 2,9 cm 44,1 cm / 19,5 cm / 3,8 cm

Vikt 0,771 kg 1,025 kg 1,121 kg 1,08 kg 1,030 kg

Design                          

Responstid                          

Bekvämlighet                        

HeatoNs betyg                      

HeatoNs  
kommentar

Här har vi mitt nya favoritkeyboard 
för CS! Otroligt skönt att ha Tenkey- 
less, dvs att keypaden till höger är 
borta, vilket passar enormt bra för 
mig som tar upp tangentbordet 
snett under skärmen när jag spelar. 
Responstiden är top notch och 
känslan i knapparna spot on! Är du 
en renodlad FPS-spelare är detta 
det absolut bästa tangentbordet du 
kan ha! Men spelar du andra spel 
som t.ex. WoW, eller jobbar med 
tangentbordet så kommer du nog 
sakna keypaden till höger. 

Testets absolut snyggaste tangent-
bord och OJ vilka grymma drivers 
Logitech har tagit fram. Allting skriker 
verkligen kvalitet! MEN detta är ett 
tangentbord som är wireless och 
medför en delay på 1ms. Det kan 
tyckas låta lite, men när du spelar 
alla typer av spel så kan 1ms göra 
enorm skillnad. Och helt ärligt är 
tangentbordet det enda tillbehör 
till datorn jag inte stör mig på en 
sladd, så det känns lite onödigt. 
Layouten på knapparna är extremt 
låga och när jag spelar kommer jag 
åt knapparna när jag vilar fingrarna 
vilket är frusterande. Jag antar att 
man vänjer sig eller om du är van 
med ett laptop-keyboard är det nog 
ganska skönt. Väldigt snyggt men 
funktionellt sätt inte i min smak.

Instegsvariant av tangentbord som 
olikt alla andra keyboard i testet 
inte är mekaniskt. Detta gör att 
responstiden kändes minimalt högre 
och livslängden är mycket kortare. 
Tangentbordet är riktigt snyggt och 
något som jag märker och även min 
fru uppskattar är att tangentbordet 
låter väldigt lite jämfört med de 
andra i testet, vilket göra att du kan 
spela hela nätter utan att störa din 
omgivning. Ett snyggt, bra och pris-
värt tangentbord!

Här har vi ett väldigt traditionellt 
mekaniskt tangentbord med schysst 
design och bra handledstöds.  
Responstiden är grym och tangent-
bordet känns väldigt kvalitativt. Det 
har dock en skillnad mot vanliga 
tangentbord, vilket är att det är lägre 
profil likt Logitech G915, och jag 
måste säga att jag personligen har 
svårt för det. Missclicks händer väldigt 
ofta för mig då jag vilar fingrarna på 
knapparna. Detta är dock något som 
händer för mig även när jag sitter 
vid en laptop och utöver detta så är 
tangentbordet lysande! Så gillar du 
lägre layout på knapparna och inte 
vilar för tungt på dem så är detta ett 
grymt keyboard!

Extremt prisvärt tangentbord!  
Här får du ett tangentbord som  
presterar precis lika bra som alla 
andra mekaniska tangentbord, till  
en bråkdel av priset! Layouten är 
skön och handledsskyddet är  
magiskt. Det enda jag kan tycka 
fattas på detta är flera färger på det, 
men det är högst personligt. Har 
man en begränsad budget eller inte 
vill lägga för mycket pengar, men 
samtidigt vill ha den bästa prestandan, 
är detta tangentbordet för dig!

- Designen 
- Tenkeyless
- Bästa för FPS spel

- Designen är magiskt
- Snyggast tangentbordet 

i testet

- I princip ljudlöst när 
  du spelar
- Snyggt! 

- Designen
- Bra handledsstöd
- Responstiden

- SJUKT PRISVÄRT!

HEATON
TANGENTBORD20

19 TESTAR

BÄST FÖR CS

Stora tangenttestet

SNYGGAST!
SJUKT PRISVÄRT!

Tangentbordet är en av de mest avgörande prylarna när 
du gamear. Men olika typer av layout på ditt tangentbord 
lämpar sig bättre till vissa typer av spel. Personligen när 
jag spelar CS vill jag gärna ha ett mindre tangentbord. 
Gärna Tenkeyless som vi får testa här. Medan för League 
of Legends gillar jag mer att ha ett stabilt keyboard som 
ligger stadigt så man har full kontroll och inte kommer åt 
sina abilitys i fel läge. Och när jag spelar WoW så har jag 
gärna ett större med möjlighet till macros nära till hands 
för att kunna prestera på topp! 

SÅ TESTADE VI
Vi började självklart med mitt gamla favoritspel CS:GO för 
att se hur tangentborden hänger med i responstid. Som 
ni säkert förstår kan varje liten millisekund göra enorm 
skillnad i CS så det gäller att responstiden är på topp.  
Sedan vidare till League of Legends där vi vill ha stabilitet 
och sedan spelet jag börjat spela på tok för mycket igen, WoW!

RESULTAT
För att sammanfatta detta test skulle jag säga att om du är en 
hardcore spelare av bara FPS spel så är SteelSeries Apex 7 TKL 
valet för dig. Medan om du är en allround spelare som även 
jobbar vid datorn som mig så är det faktiskt ett av de billigare 
keyboardsen i testet jag gillar bäst, Mission SG GGK 3.1. Det 
är ett prisvärt, grymt allround mekaniskt tangentbord. Jag vill 
också lyfta HyperX Alloy Core RGB som ett bra alternativ till dig 
som inte vill störa din omgivning!

På netonnet.se/klubbhyllan hittar du fler guider och tips från våra experter.

HEATON

https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingtangentbord/steelseries-apex-7-tkl-red-switch/1009251.9349/
https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingtangentbord/logitech-g915-wireless-low-profile-gaming-keyboard-tactile/1009266.9349/
https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingtangentbord/hyperx-alloy-core-rgb-membrane-gaming-keyboard/1009249.9349/
https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingtangentbord/corsair-gaming-k70-rbg-mk-2-low-profile-rapidfire/1006889.9349/
https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingtangentbord/mission-sg-ggk-3-1-mechanical-gaming-keyboard/227352.9349/

