De RollerMouse Red-familie

De RollerMouse Red-familie
- Freedom of movement!
Het ontwerp van de RollerMouse Red-familie biedt je niet alleen een volledige controle, maar ook een grote
bewegingsvrijheid – dankzij de draadloze aansluitingsmogelijkheid. Dus als je in een omgeving werkt met
free seating, of als je alleen zo nu en dan van werkplek verandert: het is nu allemaal mogelijk met de nieuwe
draadloze versie. Tegelijkertijd kun je ook nog steeds genieten van alle andere voordelen die een RollerMouse
van Contour je biedt. Als je een groot deel van je tijd achter de computer doorbrengt, is het belangrijk dat je
goed zit. Dankzij een in het midden geplaatste muis zoals de RollerMouse van Contour is het werken met de
computer minder belastend.
Bekroond design en hoge mate van flexibiliteit

De bekroonde aluminium behuizing van de Contour RollerMouse Red, Red
plus en Red Max, met zijn zachte, geborstelde aluminium en karakteristieke
rode afwerking, won bij zijn introductie in 2013 de Red Dot-prijs. Ook vandaag
de dag wordt het design nog steeds als zeer innovatief beschouwd. Dankzij
de draadloze versies is het nu ook een stuk eenvoudiger om je bureau netjes
te houden en heb je geen last meer van snoeren en kabels.

Comfort en meer energie

Bij de RollerMouse Red kun je kiezen uit verschillende pols- en armsteunen.
De RollerMouse Red wordt geleverd met een korte polssteun, geschikt voor
gebruikers met een korte onderarm of met weinig ruimte. De polssteun van
de RollerMouse Red plus is breed, diep en laag. Op die manier ligt je pols in
een betere hoek als je grote handen hebt. Als je een volledige armondersteuning nodig hebt, kies dan de RollerMouse Red Max. Deze steunt je hand
en je arm volledig. Je kunt de muis volledig aanpassen aan jouw wensen en
behoeften. De intuïtieve, intelligente functies helpen je om ergonomischer te
werken, zodat je meer energie overhoudt.

Groot bereik, hoge precisie

Werk je met meerdere schermen of een groot scherm? Heb je behoefte aan
speciaal aan jou aangepaste instellingen? Dan zijn de RollerMouse Red, Red
plus en Red Max precies wat je nodig hebt. Hoe groter je werkoppervlak,
hoe meer behoefte je hebt aan een snelle cursor met een groot bereik. Bij
de RollerMouse Red-familie kun je deze instellingen snel en gemakkelijk wijzigen. Vanaf nu hoef je je niet meer in te spannen. Dankzij de stabiele, met
rubber beklede rollerbar met oppervlaktestructuur is het heel eenvoudig om
de cursor snel en nauwkeurig te verplaatsen en precies op de juiste plaats
te klikken. De hoge precisie maakt een betere controle mogelijk, zodat je
efficiënter kunt werken zonder moe te worden.
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Belangrijkste functies
 opiëren. Met ‘one touch’ kopiëren.
A K
B Linker klik. Gebruik de grote linker toets om links te klikken.
C ‘One touch’ dubbelklikken. Twee keer klikken in één aanraking met de ‘one touch’ functie.
D S croll wiel. Een nieuw, breder, met rubber bekleed scrollwiel zorgt dat u nog soepeler en makkelijker
kunt werken. Beweeg naar boven en naar beneden, middenklik en auto-scroll lock.

 E Instelling cursorsnelheid. Snelle en eenvoudige snelheidsselectie. Optimale precisie met één klik.
Kies tussen cursorsnelheden van 600 dpi tot 2800 dpi.

F Rechter klik. Gebruik de grote rechter toets om rechts te klikken.
G Plakken. Met ‘one touch’ plakken.
H Rollerbar. Rol de rollerbar naar boven, beneden en opzij om de cursor te verplaatsen.

Technische specificaties
Breedte (Red / Red plus / Red Max)
Diepte (Red / Red plus / Red Max)
Hoogte (Red / Red plus / Red Max)
Gewicht (Red / Red Wireless)
Gewicht (Red plus / Red plus Wireless)
Gewicht (Red Max)
Toegankelijkheid rollerbar
Materiaal op de polssteun
Geïntegreerde polssteun
Precisie cursorsnelheid (dpi)
Knoppen
Aansluiting
Driver vereist
Garantie
Compatibiliteit

41 cm / 42 cm / 60,6 cm
10 cm / 15,5 cm / 28 cm
2,3 cm / 2,3 cm / 3 cm
0,84 kg / 0,82 kg
1,06 kg / 1,04 kg
3,14 kg
30 cm
Kunstleer. Kan worden ontsmet.
Ja
600 - 2800 DPI
7 knoppen (waarvan 6 programmeerbaar)
USB / Wireless
Plug-and-play. Optionele stuurprogramma’s voor
het programmeren van de knoppen vind je op de
supportpagina.
2 jaar vanaf aankoopdatum
OSX en Windows
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