RollerMouse Pro3 -tuotesarjan

Päivitetty työjuhta uusin
ominaisuuksin.

Työskentele
mukavammin
ja tasaisemmin
kuin koskaan
ennen!

Käyttäjäystävällinen hiiri on nyt saatavilla modernisti uudistettuna. Nyt voit tehdä tarkkaa työtä tehokkaasti ja
mukavasti väsymättä, sillä RollerMouse Pro3 ja Pro3 plus seurailee käsivarsiesi ja käsiesi luonnollisia liikkeitä.
Miellyttävä asento
Ehkäise ja lievitä rasitusvammoja, joita sopimattomat päätetyö
asennot voivat aiheuttaa. Istumalla luonnollisessa asennossa,
jossa kätesi lepäävät vartalon edessä, voit vähentää rasitusta
sormista aina niskaan ja hartioihin asti. Kun ponnistelu
vähenee, saat työpäivän hallintaasi, pystyt keskittymään
paremmin sekä työskentelemään mukavasti ja tehokkaasti.
Tutkittua tukea
Nyt voit istua pitkiä aikoja tietokoneella niskan, hartioiden ja
selän kipeytymättä. Ergonomisesti muotoiltu hiiri on
testattu perusteellisesti, ja se sopii jokaiselle, joka
työskentelee täysikokoisella näppäimistöllä tai suosii
osittain peitettyä ohjaustankoa. Kapea kämmentuki on
toimiva ratkaisu pienissä työpisteissä ja erilliseen
kyynärvarsitukeen yhdistettynä.
Pieniä yksityiskohtia – suuri vaikutus
Paranna työnkulkuasi lisäämättä työmäärää! Älykkäät
ominaisuudet, kuten kopioi ja liitä sekä kaksoisnapsautus,
ovat helposti saatavilla, mikä mahdollistaa työskentelyn
nopeasti pienin liikkein. Napsautuksen vastus ja
kohdistimen nopeus ovat säädettävissä tarpeisiisi sopiviksi.
Ohjaustangon keskeinen sijainti helpottaa osoittamista
ja napsauttamista. Pian työskentelet nopeammin,
mukavammin ja sujuvammin kuin koskaan ennen!
Lisää tehokkuutta vähemmällä rasituksella
Erityissyvä rannetuki on täydellinen kumppani
perusnäppäimistölle. Helpota rasitusta pitkien työrupeamien
aikana koneen äärellä ja säästä energiaa ja lihasvoimia
kaikkien liikkeiden aikana. Huomaat eron varmasti, jos
työtehtäviisi kuuluu paljon toistuvia liikkeitä.
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Toiminnot
Kopioi. Ctrl + C yhdellä napsautuksella.
A 	
Ykköspainike. Isolla ykköspainikkeella napsautat vasenta painiketta.
B 	

C 	Kaksoisnapsautus. Voit kaksoisnapsauttaa yhdellä one touch -painikkeella.
Vierityspyörä. Sivua voi vierittää ylös ja alas.
D 	
Nopea ja helppo nopeudensäätö. Osoittimen tarkkuutta voi säätää helposti yhdellä painalluksella.
E 	
Osoittimen nopeudeksi voi valita 600–2400 dpi. Vakioasetus on 1000 dpi.

F 	Kakkospainike. Isolla kakkospainikkeella napsautat oikeaa painiketta.
G Liitä. Ctrl + V yhdellä napsautuksella.
H Ohjaustanko. Siirrä osoitinta ylös, alas ja sivullepäin pyörittämällä tankoa. RollerMouse Pro3:n ohjaustanko on leveämpi, joten 		
sitä voi käyttää molemmin käsin. Työteko muuttuu vaihtelevammaksi ja monipuolisemmaksi.

Tekniset tiedot
Leveys (Pro3 / Pro3 plus)
Syvyys (Pro3 / Pro3 plus)
Korkeus (Pro3 / Pro3 plus)
Vieritystangon leveys
Integroitu rannetuki
Rannetuen materiaali
Osoittimen nopeuden tarkkuus (dpi)
Painikkeet/toiminnot
Liitäntä
Laiteohjain
Takuu
Ohjain tarvitaan
Yhteensopivuus

48,8 cm / 51,4 cm
9,9cm / 15 cm
2,9 cm / 2,7 cm
17 cm
Kyllä
Desinfioitava keinonahka
600 / 2400dpi
8 painikkeet (5 ohjelmoitavissa)
Johto, USB
Ei
2 vuotta ostopäivämäärästä
Käyttövalmis. Ajureita painikkeiden ohjelmointiin on
saatavilla tukisivulta
OSX ja Windows
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