Arbeidshesten i oppdatert utgave
med enda flere funksjoner.

RollerMouse
Pro3 Wireless
kommer
snart!

Nå er den brukervennlige musen tilgjengelig i en ny, moderne utgave. RollerMouse Pro3 er utformet for
naturlige arm- og håndbevegelser, slik at du kan jobbe komfortabelt, men samtidig effektivt og nøyaktig.

Behagelig arbeidsstilling

Forebygg og begrens belastningsskader knyttet til feil
arbeidsstilling foran PC-en. Når du sitter i en naturlig
stilling, med hendene hvilende foran deg, begrenser
du spenninger i hele overkroppen – fra fingrene til
nakken og skuldrene. Med en mer avslappet arbeidsstilling får du bedre kontroll over arbeidsdagen og kan
jobbe mer komfortabelt og effektivt.

Påvist støtte

Nå kan du sitte lenge foran PC-en uten å oppleve
smerter i nakken, skuldrene og ryggen.
Den ergonomiske musen har gjennomgått grundige
tester og passer for dem som jobber med et tastatur
i full størrelse eller foretrekker en delvis gummibelagt
rullestav. Den smale håndleddsstøtten fungerer også
hvis du har begrenset plass, og kombinert med en
separat underarmsstøtte.

Små detaljer som gjør stor forskjell

Produser mer uten å jobbe mer! Smarte funksjoner
som kopier / lim inn og dobbeltklikking er lett
tilgjengelige, slik at du kan jobbe raskt med små
bevegelser. Du kan justere klikkmotstanden og
markørhastigheten etter hva som fungerer best for
deg. Den strategiske plasseringen til rullestaven gjør
det svært enkelt å peke og klikke. Snart har du lært
deg å jobbe raskere, mer avslappet og smidigere enn
noensinne!
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Funktioner
Kopier. Ctrl + C - Kopiér med én enkel berøring.
A 	

B Venstreklikk. Bruk den store knappen til venstre for å venstreklikke.

 obbelklikk. Dobbeltklikk med én enkel berøring.
C D
Tilpasning av markørhastighet. Velg kjapt og enkelt markørhastighet. Få en enestående nøyaktighet med ett klikk. 		
D 	
Velg mellom fem hastigheter fra 600 til 2400 dpi. Standardinnstillingen er 1000 dpi.

E Scrollhjul. Navigasjon opp og ned, midtklikk og automatisk ”scroll lock”-funksjon.
F 	Høyreklikk. Bruk den store knappen til høyre for å høyreklikke.
G

Lim inn. Ctrl + V – Lim inn med én enkel berøring.

H Rullestav. Rull stangen opp, ned og til siden for å flytte markøren.

Tekniske spesifikasjoner
Bredde
Djup
Høyde
Rullestavbredde
Materiale på håndleddsstøtten
Integrert håndleddsstøtte
Markørpresisjon (dpi)
Knapper/funksjoner
Tilkobling
Driver kreves
Garanti
Kompatibilitet

48,8 cm
9,9 cm
2,9 cm
17 cm
Kunstskinn som kan desinfiseres
Ja
600 - 2400 DPI
8 knapper ( 5 programmerbare knapper)
USB-kabel
Nei
To år fra innkjøpsdato
PC og Mac
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