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Tunne ero vapaudessa.

Verraton tunne, nopeus ja tarkkuus.
RollerMouse Red on tähän asti monipuolisin RollerMouse.
Sen ergonomisiin etuihin kuuluu paranneltu ohjaustanko, jonka
pintamateriaali tekee hiiren hallinnasta helppoa. RollerMouse
Red -hiiressä on kaikista tuotteistamme paras osoittimen
nopeuden tarkkuus, mikä tekee työskentelystä erittäin tarkkaa ja
tehokasta.
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Parempi käyttömukavuus ja ohjaustarkkuus.

RollerMouse Free3 on tähän asti nopein hiiremme. Siinä
yhdistyvät erinomainen tarkkuus, käyttömukavuus ja matala
muotoilu. Tämä on työkalu sinulle, joka liikut eri työpisteiden
välillä. Free3 on matala, joten se sopii hyvin ohuille ja
pienikokoisille näppäimistöille. Osoitin liikkuu nopeasti, joten
voit helposti ja tehokkaasti siirtää osoitinta suurilla näytöillä tai
eri näyttöjen välillä. Pitkän ohjaustangon ansiosta työasennon
vaihteleminen on helppoa. Työnteosta tulee nopeampaa ja
mukavampaa.

RollerMouse Pro3 -hiiri on kehitetty vaativia tehtäviä varten,
joissa tarvitaan toistuvia liikkeitä. Se on hyvä vaihtoehto ammattilaiselle tai kenelle tahansa, joka käyttää hiirtä pitkiä aikoja
päivittäin. RollerMouse Pro3-hiirtä käytetään näppäimistön
alapuolella, joten hiirtä ei tarvitse kurotella. Tämä vähentää
niskaan ja sormiin kohdistuvaa kuormitusta. RollerMouse Pro3
-hiiren leveys tekee siitä erityisen sopivan täysikokoisille näppäimistöille ja tekee näppäimistön käyttämisestä miellyttävää.
RollerMouse Pro3 -hiirellä työt sujuvat nopeammin ja miellyttävämmin.

Täydellinen yhdistelmä.

Lisää tehokkuutta ja tukea.
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Älykästä tarkkuutta ja erinomaista käyttömukavuutta.
Sinulle, joka arvostat yksilöllisesti muokattavia asetuksia ja vietät
työpäiväsi yhden tai useamman näytön ääressä. RollerMouse
Red plus -hiiren innovatiivinen tekniikka ennakoi käsien liikkeitä,
ja hiiressä on kestävä kumipintainen ohjaustanko. Erityissyvä
rannetuki madaltaa väliä työpöytään ja pitää ranteet paremmassa kulmassa.

Fyysinen työvälineesi.
Vakaa kyynärvarsituki ja RollerMouse Red -hiiren kestävä
ohjaustanko takaavat niskan, selän, käsien ja ranteiden pysymisen
oikeassa asennossa. Kyynärvarsituki yhdistää sinut tekniikkaan
ja auttaa sinua tekemään työtehtäväsi mahdollisimman pienellä
rasituksella.

Balance Keyboard on langaton näppäimistö, joka sopii
täydellisesti yhteen RollerMouse Red- ja RollerMouse Free3
-hiirien kanssa. Näppäimistön etureuna on hyvin matala, ja voit
helposti säätää näppäimistön sopivaan kulmaan. Strategisesti
sijoitetut ja herkät näppäimet vähentävät rasitusta.

RollerMouse Pro3 plus on testattu perusteellisesti, ja se sopii
jokaiselle, joka työskentelee täysikokoisella näppäimistöllä tai
suosii osittain peitettyä ohjaustankoa. Erikoissyvä rannetuki on
täydellinen lisä vakionäppäimistöösi. Se tuo helpotusta pitkiin
työrupeamiin näytön ääressä, auttaa säästämään voimiasi ja
pitämään kuormittavat liikkeet minimissä. Tästä on hyötyä
erityisesti silloin, kun työtehtäviisi liittyy toistuvia liikkeitä.

RollerMouse

Ergonomia

Tehokkaampi tapa työskennellä.

Vihjeitä turvallisempaan ja fiksumpaan
työntekoon.

RollerMouse-hiiren avulla saat työt tehtyä nopeasti ja mukavasti. Työskentely on entistä rennompaa, vaihtelevampaa, yksinkertaisempaa, tarkempaa ja tehokkaampaa.
Olisiko tämä helpoin tapa parantaa työhyvinvointiasi?
Yksilöllisiä tarpeita, yksilöllisiä ratkaisuja
Vartalomme ovat erilaisia, aivan kuten työtehtävämme,
työasentomme ja tarpeemmekin. RollerMouse on paljon
enemmän kuin hiiri: se on suunniteltu yhteistyössä ergonomia-asiantuntijoiden kanssa, jotta sinä löytäisit juuri sinulle parhaan tavan tehdä töitä.
Vähemmän voimaa, enemmän tarkkuutta
RollerMouse-hiiri asetetaan näppäimistön eteen keskelle.
Kädet pidetään vartalon etupuolella, ja hiirtä ohjataan pienin tarkoin liikkein, mikä säästää niskaa, hartioita, kyynärpäitä ja ranteita. Hiiren ohjaaminen molemmilla käsillä
tekee työasennosta tavallista vaihtelevamman. Keskittyminen paranee ja työskentelystä tulee tarkempaa.
Räätälöi RollerMouse-hiiri sellaiseksi kuin haluat
Haluatko säätää hiiren napsautusääntä, osoittimen
nopeutta tai napsautustoiminnon herkkyyttä? Asetukset
on helppo tehdä itse. Sinä tiedät, miten juuri sinun työsi
sujuu parhaiten. Ranne- ja kyynärtuet auttavat pitämään
kädet ja käsivarret kuormittamattomassa asennossa koko
työpäivän ajan.

1 Tietokoneen hiiri: RollerMouse-hiiren kaltaista keskitettyä

hiirtä käytettäessä hiirikädellä ei tarvitse kurotella liian kauas,
vaan kädet pysyvät aina ergonomisella työalueella.

2 Näppäimistö: Monet tavalliset näppäimistöt ovat liian le-

veitä, jolloin käsivarsia joutuu pitämään epäergonomisessa
kulmassa ulospäin. Näppäimistön pitäisikin olla matala ja
pienikokoinen.

3 Työtuoli: Pitääkö sinun mukautua tuoliisi vai päinvastoin?

Varmista, että työtuoli on säädetty juuri sinulle sopivaan
asentoon.

4 Työpöytä: Ergonomisin työpöytä on sellainen, jonka

korkeutta voi säätää ja jota voi käyttää niin istualtaan kuin
seisaaltaankin. Pöytä on oikealla korkeudella seisoma-asennossa, kun hartiat ovat rentoina ja käsivarret 90 asteen kulmassa.
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Kun haluat työskennellä
fiksummin, joustavammin
ja tehokkaammin.
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Käy verkkosivustossamme tutustumassa RollerMousen etuihin ja
vinkkeihin siitä, miten voit edistää työterveyttäsi ja tuottavuuttasi.
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