Den perfekte partneren.
Tastaturet er et av dine viktigste verktøy i arbeidshverdagen. Balance Keyboard er spesialdesignet for å
brukes sammen med RollerMouse Red, Red plus, Red max og Free3, og sammen vil tastaturet og en av
rullestavene våre gjøre arbeidsstasjonen din enda mer behagelig og effektiv.

Komfort i særklasse.

Mye tid foran datamaskinen kan lett givonde og leie
slitasjeskader. Derfor bør tastaturet gjøre den daglige
tastingen så komfortabel og lett som mulig. Når tastaturet plasseres foran RollerMouse, ligger de perfekt
på linje med hverandre. Hendene dine er plassert
nærmere kroppen, med både rullestaven og tastene
innenfor rekkevidde - slik det bør være.

Funksjonalitet for hånden.

Med flere ulike mediataster gjør Balance Keyboard
det enkelt for deg å navigere kjapt mellom de ulike
arbeidsflatene dine. Trenger du å bruke de tradisjonelle funksjonstastene (F1–F12), aktiverer du disse med
Fn-tasten. De lave tastene og saksemekanismen gjør
tastaturet behagelig å bruke.

Trådløs kraft.

Det er på tide å klippe ledningen. Balance Keyboard
er trådløst og batteridrevet. Det kobles til din PC eller
Mac med den trådløse USB-mottakeren som følger
med, og denne kan trygt oppbevares i batterihuset når
du ikke bruker den. Takket være Balance Keyboards
strømsparende teknologi trenger ikke tastaturet noen
på/ av-knapp.

www.contourdesign.no | info @ contour-design.com

A

B

C

D

Oversikt over tastaturet
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Mediastyring
Programfunksjoner
Grensesnittfunksjoner
Volumkontroll
Funksjonsknapp
Indikator for
- Lavt batterinivå
- Caps Lock
- Function Lock
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Kom i gang

Steg 1:

Steg 2:

Steg 3:

Fjern bakdekselet og sett inn AAAbatteriene. Ta ut den trådløse mottakeren.

Stikk den trådløse mottakeren
i en åpen USB-port.

Balance Keyboard er nå klar til
bruk!

Tekniske spesifikasjoner
Bredde

39,2 cm

Dybde

11,9 cm

Høyde

2,05 cm

Knapper
Tilkobling
Batteri
Batteriets levetid
Installering
Driver kreves
Garanti
Kompatibilitet

12 programmerbare medieknapper
Trådløs mottaker (USB)
AAA-type
12 måneder
Plug-and-play
Nei
To år fra kjøpsdato
PC og Mac
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