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DESIGNED WITH YOU IN MIND

6 ohjelmoitavaa painiketta
2,4 GHz:n langaton teknologia
10 osoitinnopeutta
Pitkäkestoinen, nopeasti ladattava akku

Unimouse edustaa ergonomisten hiirten seuraavaa kehitysaskelta.

Neljällä säädettävällä ominaisuudella varustettu Unimouse tarjoaa käyttömukavuutta ja tukea kaikenkokoisille käsille.
Säädettävän kallistuskulman ja nivelletyn peukalotuen (ATS) ansiosta jokainen käyttäjä löytää helposti juuri itselleen
parhaiten sopivan ergonomisen vaihtoehdon.

35 astetta aitoa säädettävyyttä

Unimousen patentoidun nivellyksen ansiosta voit säätää
rungon kallistuskulmaksi 35–70 astetta. Kitkatoimisen nivellyksen ansiosta asento on vakaa ja silti helposti säädettävissä.

35o

70o

Unimousen klikkaustoiminnot

Kuusi ohjelmoitavaa painiketta ja kitkattomasti toimiva vierityspyörä päästävät luovuutesi valloilleen. Räätälöitävät painikkeet sopivat lähes kaikkiin tehtäviin ja mukautuvat juuri
sinun tarpeisiisi.

Rajaton suorituskyky (Langaton)

Litiumionipolymeeriakku toimii yhdellä latauksella jopa kolme kuukautta*. Yhdistetyn data- ja latauskaapelin ansiosta
voit ladata hiiren työskennellessäsi ja välttää näin käyttökatkot. Älykkään ”Smart Sleep” -akkujärjestelmän ansiosta hiirtä
voi käyttää pitkään langattomasti, sillä hiiri siirtyy automaattisesti lepotilaan kun sitä ei käytetä.

Vallankumouksellinen Muotoilu

Nivelletyn peukalotuen (ATS - Articulating Thumb Support)
ansiosta vältät tyvinivelen kivut ja muut rasitusvammat.
Kolmiakselinen peukalotuki mukautuu vaivattomasti erikokoisiin ja -muotoisiin kämmeniin, minkä ansiosta hiirtä ei
tarvitse puristaa missään asennossa.
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Piirteet

Taaksepäin-painike
Eteenpäin-painike
Vieritysrulla/-painike
Oikea painike

Peukalotuki
Vasen painike

Keskipainike
Perusasento/kallistus

Osoittimen nopeudensäädin

Latausportti

Osoittimen nopeuden
ja pariston varaustilan
merkkivalo

Tekniset tiedot
Langaton

Kaapeli

Mitat

11,9 x 7,6 x 5,6 cm

Paino

141,5 g

Väri

Tummanharmaa

Rungon kulman säädettävyys

35–70 astetta

Peukalokulman säädettävyys

35 astetta kumpaankin suuntaan

Painikkeet / toiminnot

7 painiketta
6 ohjelmoitavaa painiketta: vasen, keskimmäinen, oikea, vieritys ja napsautus,
eteenpäin, taaksepäin

Osoittimen nopeuden tarkkuus (dpi)

800 I 1000 I 1200 I 1400 I 1600 I 1800 I 2000 I 2200 I 2400 I 2800

Langaton alue

Jopa 8 metriä

-

Akku

Ladattava litiumionipolymeeriakku (LIP),
470 mAh

-

Akun kesto

3 kuukautta yhdellä latauksella.
*Akun kesto voi vaihdella käyttäjän ja
käyttöolosuhteiden mukaan.

-

Liitännät

Langaton

USB-kaapeli

Ajuri

Valinnainen ajuri painikkeiden muokkaamista varten.

Takuu

2 vuotta ostopäivämäärästä

Yhteensopivuus

PC / Mac

135,5 g
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