Contour Unimouse
- designed with YOU in mind
Unimouse er markedets første regulerbare vertikale datamus med vertikal justering og bevegelig tommelstøtte. Disse funksjonene gjør det mulig å tilpasse musen etter forskjellige håndstørrelser – eller bare justere
håndposisjonen i løpet av dagen for å variere arbeidsstillingen.

Fås både til høyre og venstre hånd

Uansett om du er høyre- eller venstrehendt eller ønsker
en kablet eller trådløs mus, finnes det en Unimouse som
passer for deg. Contour har utviklet en ny mus med prisbelønt design som vil gi deg en helt ny bruksopplevelse.

La knappene dekke akkurat dine behov

Unimouse har seks programmerbare knapper og et behagelig rullehjul som gir kreativiteten fire tøyler. Du kan
for eksempel stille inn midtklikk-knappen til høyreklikk
hvis det føles bedre å jobbe med musen på den måten.
Knappene kan stilles inn til stort sett alle oppgaver, slik at
de dekker akkurat dine behov.

Fullt justerbar og avslappende

Et patentert leddet hengsel gjør det mulig å variere
musevinkelen trinnløst mellom 35 og 70 grader. Musen
har et friksjonsbasert låsesystem som er enkelt å bruke,
og som er stabilt i alle posisjoner. Den bevegelige tommelstøtten kan justeres i alle retninger, ut/inn, opp/ned,
frem/tilbake, helning og rotasjon. Dette reduserer smerter ved grep samt trykk på tommelfingerens rotledd og
gir deg en avslappet håndstilling, uavhengig av håndens
størrelse og form.

Designprisen Red Dot 2018

Unimouse har blitt tildelt den prestisjefylte designprisen Red Dot i egenskap av å være en virkelig justerbar
vertikal mus. Dette på grunn av den høye designkvaliteten til Contour Unimouse, som også omfatter tekniske,
ytelsesmessige og funksjonsmessige nyvinninger.

www.contourdesign.no | info@contour-design.com
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Høyreklikk. Bruk den store knappen til høyre for å høyreklikke.
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B Midtklikk. Bruk den midtre knappen til automatisk rulling.
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C 	Rullehjul. Siden ruller opp og ned.
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D Venstreklikk. Bruk den store knappen til venstre for å venstreklikke.
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Tilbake-knapp. Utfører nettleserfunksjonen «tilbake» i de fleste nettlesere.
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Fremover-knapp. Utfører nettleserfunksjonen «fremover» i de fleste nettleser.
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G Tommelstøtte. Kan i stilles i alle vinkler.
H 	Markørhastighet. Justerer markørhastighet og -presisjon.
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LED-indikator. Viser markørhastighet samt batterinivå på trådløse enheter.
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Ladeport. Mini-USB-port til lading av trådløse enheter.

Justerbarhet
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Tekniske spesifikasjoner
Helningsvinkel
Justering av tommelvinkel
Bevegelsesmetode
Markørhastighet- og presisjon (dpi)
Knapper/funksjoner
Versjoner
Tilkobling
Vekt (kablet)
Vekt (trådløs)
Bredde
Høyde
Lengde
Driver
Farge
Garanti
Kompatibilitet

35–70 grader
35 grader i begge retninger
Optisk bevegelsessensor
800–2800
6 (5 programmerbare knapper)
Høyre- og venstrehåndsversjon
Trådløs eller USB-kabel
135,5 g
141,5 g
7,6 cm
5,6 cm
11,9 cm
Plug-and-play. Valgfrie drivere til programmering av knapper.
Skifergrå
2 år fra kjøpsdato
OSX og Windows
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