RollerMouse Free3 -tuotesarjan

RollerMouse Free3
- Tunne ero vapaudessa.
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.
Nopeutta ilman kompromisseja

Parempi tarkkuus ja pienempi fyysinen kuormitus
auttavat sinua tekemään töitä tehokkaammin.
RollerMouse Free3 -hiiressä voit valita kymmenen eri
nopeutta osoittimelle (600–2800 dpi). Osoitinta voi
nyt siirtää nopeammin ja helpommin eri näyttöjen
välillä tai suurella näytöllä. Työnteosta tulee
varmempaa ja nopeampaa.

Sulavampi työnkulku, enemmän toimintoja
Free3-hiiressä on uudet eteenpäin- ja
taaksepäin-painikkeet, jotka toimivat yleisimpien
verkkoselainten kanssa. Työnkulkua helpottaa
lisäksi ohjaustanko, jossa on pehmeämpi
napsautus ja tukeva alumiinipohjalevy. Hiirestä
tulee osa työprosessia sen sijaan että se hidastaisi
työntekoasi.

Pitkä ohjaustanko, vapaammat kädenliikkeet

Kaksi kättä on parempi kuin yksi. Molemmilla käsillä
työskentely ja työasennon vaihteleminen auttavat
välttämään epämukavia työasentoja ja ehkäisemään
rasituskipuja. Avoin ja vankka ohjaustanko on 35,5 cm
pitkä. Se antaa käsillesi enemmän liikkumavaraa kuin
mikään aiempi tuotteemme.
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Toiminnot
A Kopioi Ctrl + C yhdellä napsautuksella.
B 	Ykköspainike. Isolla ykköspainikkeella napsautat vasenta painiketta.
C

Liitä. Ctrl + V yhdellä napsautuksella.

D Kaksoisnapsautus. Voit kaksoisnapsauttaa yhdellä one touch -painikkeella.
Vierityspyörä. Sivua voi vierittää ylös ja alas.
E 	
Nopea ja helppo nopeudensäätö. Osoittimen tarkkuutta voi säätää helposti yhdellä painalluksella. 				
F 	
Osoittimen nopeudeksi voi valita 600–2800 dpi. Vakioasetus on 1000 dpi.

G 	Kakkospainike. Isolla kakkospainikkeella napsautat oikeaa painiketta.
H Painike eteenpäin siirtymistä varten.
I

Painike taaksepäin siirtymistä varten.

J

Ohjaustanko. Osoitin liikkuu, kun ohjaustankoa rullataan ylös, alas ja sivusuuntaan. Avoimen ohjaustangon 			
avulla voit käyttää molempia käsiä ja saada enemmän vaihtelua ja joustavuutta työasentoon.

Tekniset tiedot
Leveys
Syvyys
Korkeus
Vieritystangon leveys
Rannetuen materiaali
Integroitu rannetuki
Osoittimen nopeuden tarkkuus (dpi)
Painikkeet/toiminnot
Liitäntä
Asentaminen
Takuu
Yhteensopivuus

48,9 cm
12,1 cm
2,3 cm
25 cm
Desinfioitava keinonahka
Kyllä
600 - 2800 dpi
9 painikkeet (7 ohjelmoitavissa)
Johdollinen tai USB-laturi (langaton)
Käyttövalmis. Ajureita painikkeiden ohjelmointiin on
saatavilla tukisivulta.
2 vuotta ostopäivämäärästä
OSX ja Windows
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