De RollerMouse Pro3-familie

Werk
comfortabeler
en
efficiënter
dan ooit
tevoren!

Een vernieuwde versie van ons
werkpaard, met nog meer functies.

Deze gebruikersvriendelijke computermuis is nu verkrijgbaar in een modern jasje. Je kunt efficiënt, comfortabel en zeer precies werken zonder moe te worden, aangezien de RollerMouse Pro3 & Pro3 plus de natuurlijke
bewegingen van je arm en je hand volgt.
Comfortabele houding
Voorkom en verminder overbelasting en blessures als
gevolg van een onjuiste werkhouding als je achter je computer zit. Als je in een natuurlijke houding zit, waarbij je handen
voor je lichaam op je bureau rusten, verminder je de spanningen van je vingers helemaal tot aan je nek en je schouders. Omdat je je minder hoeft in te spannen, heb je meer
controle over je werkdag en kun je comfortabel, efficiënt en
geconcentreerd werken.
Bewezen ondersteuning
Nu kun je langdurig achter je computer zitten zonder last
van je nek, schouders en rug te krijgen. Deze ergonomisch
ontworpen muis is grondig getest. Hij is geschikt voor
iedereen die met een full-size toetsenbord werkt of die de
voorkeur geeft aan een gedeeltelijk beklede rollerbar. De
slanke handpalmsteun is niet alleen heel handig in krappe
werkruimtes, maar functioneert ook uitstekend in combinatie met een aparte onderarmsteun.
Kleine details - groot verschil
Verbeter je werkflow zonder harder te werken! Omdat je
slimme functies zoals kopiëren/plakken en dubbelklikken
binnen hand- bereik hebt, kun je met kleine bewegingen
snel werken. Je kunt de klikweerstand en cursorsnelheid
volledig op je eigen behoeften afstemmen. De strategische
positie van de rollerbar maakt aanwijzen en klikken heel
eenvoudig. Binnenkort werk je sneller, comfortabeler en
gemakkelijker dan ooit tevoren!
Efficiënt, prettig en ontspannen werken
De extra diepe polssteun vormt de perfecte aanvulling op je
standaard toetsenbord. Zo werk je prettig en ontspannen,
ook als je lang achter de computer zit, want elke beweging
kost minder energie en spierkracht. Vooral als je veel repeterende bewegingen maakt, merk je het verschil. efficiënt en
geconcentreerd werken.
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Functies
A Kopiëren. Ctrl + C met maar één klik.
Linksklikken. Gebruik de grote linkerknop voor linksklikken.
B 	

C 	Dubbelklikken. Dubbelklik in één keer met de ”one touch”-dubbelklikknop.
D Scrollwiel. Hiermee laat je de pagina over je scherm rollen.
E Een snelle en eenvoudige snelheidskiezer. Hoge precisie, eenvoudig in te stellen met één klik. Kies een cursorsnel		
heid tussen de 600 en 2400 dpi. De standaardinstelling is 1000 dpi.

F 	Rechtsklikken. Gebruik de grote rechterknop voor rechtsklikken.
G Plakken. Ctrl + V met maar één klik.
H Rollerbar. Rol de rollerbar naar boven, beneden en opzij om de cursor te verplaatsen.

Technische specificaties
Breedte (Pro3 / Pro3 plus)
Diepte (Pro3 / Pro3 plus)
Hoogte (Pro3 / Pro3 plus)
Rollerbar breedte
Materiaal op de polssteun
Geïntegreerde polssteun
Cursorsnelheid (dpi)
Toetsen/functies
Aansluiting
Driver vereist
Garantie
Installatie
Compatibiliteit

48,8 cm / 51,4 cm
9,9cm / 15 cm
2,9 cm / 2,7 cm
17 cm
Kunstleer. Kan worden ontsmet.
Ja
600 / 2400dpi
8 toetsen (5 programmeerbare toetsen)
Kabel - USB
Nee
2 jaar vanaf aankoopdatum
Plug-and-play. Optionele stuurprogramma’s voor
het programmeren van de knoppen vind je op de
supportpagina.
OSX & Windows
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