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Contour RollerMouse Red Plus Wireless - Rullestav højre- og venstrehåndet - dobbelt lasersensor - 7 knapper trådløs - trådløs modtager (USB) - sort
Contour Design
Varenr.:

RM-RED PLUS-WL

•

Trådløs

•

7

Specifikation
Generelt
Enhedstype

Rullestav

Trådløs modtager

Trådløs modtager (USB)

Oversigt

Højre- og venstrehåndet

Bredde

42 cm

Dybde

15.5 cm

Højde

2.3 cm

Vægt

1.04 kg

Farve

Sort

Indgangsudstyr
Forbindelsesteknologi

Trådløs

Teknologi i detektering af bevægelse

Dobbelt lasersensor

Antal knapper

7

Bevægelsesopløsning

2800 dpi

Præstation

Realtids sensitivitets-switching
600/800/1000/1200/1400/1600/1800/2000/2400/2800 dpi

Egenskaber

Programmerbare knapper, rullebar, kopier-knap, indsæt-knap,
hurtig DPI skift med LED-lysindikator, ekstra stor og aftagelig
håndledsstøtte

Diverse
Udstyr inkluderet

Håndledsstøtte, USB dongle, 2 korte tastaturstøtter,
USB-forlængerkabel, USB-kabel, 2 lange tastaturstøtter,
aftagelsesnøgle til håndledsstøtte

Overensstemmelsesstandarder

Plug and Play

Programmer / Systemkrav
OS nødvendig

Apple MacOS X, Microsoft Windows
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Support: +45 7025 2550

Contour RollerMouse Red Plus Wireless - Rullestav - højre- og venstrehåndet - dobbelt
lasersensor - 7 knapper - trådløs - trådløs modtager (USB) - sort
Producentgaranti
Service & Support

Begrænset garanti - 2 år

Produktegenskaber
•

•

•

•

•

Prisvindende design
Samme prisvindende aluminiums hus, samme banebrydende teknologi, avancerede rullestang og syv
centrerede knapper, der er med til at øge produktiviteten, som du kender det fra RollerMouse Red.
Indbygget præcision
Rullestangen aflæser med største nøjagtighed både de større bevægelser og mikrobevægelserne af din
cursor position, hvilket giver en rolig og behagelig arbejdsgang - i lige det tempo du ønsker det.
Ubesværet kontrol
Overfladen og den store rullestang giver dig bedre kontrol over cursoren og kræver mindre belastning af
hånd, arm og skulder. Det virtuelle museklik minimerer desuden unødig belastning og minimerer risiko for
museskader og smerter.
Reducer museskader
RollerMouse er centralt placeret foran tastaturet, og du behøver ikke række ud efter musen. På den måde
mindsker du belastning af både nakke, skuldre, albue og håndled. Det giver et optimalt arbejdsområde, der
korrigerer din arbejdsstilling og forbygger museskader.
Let at bruge med det samme
RollerMouse er let at bruge direkte fra boksen. Tilslut musen og oplev fordelene med en centreret
ergonomisk mus med det samme.

Ekstra materiale
Available on the website (PDF)

Product Data Sheet / Brochure
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