
RollerMouse Pro3-familjen

Bekväm arbetsställning
Förebygg och lindra belastningsskador som kan orsakas av 
felaktiga arbetspositioner framför datorn. Med en naturlig 
sittställning, där du vilar händerna framför kroppen,  
reducerar du påfrestningar hela vägen från fingrarna till 
nacke och axlar. Den minskade ansträngningen gör att du 
kan ta kontroll över arbetsdagen med ett helt nytt fokus och 
arbeta bekvämt och effektivt. 

Arbeta mer 
bekvämt och 
smidigare än 

någonsin förut!

Små detaljer – stor skillnad
Öka ditt arbetsflöde utan att jobba mer! Med smarta  
funktioner som copy/paste och dubbelklick lätt åtkomliga 
kan du jobba snabbt med små rörelser. Utgå från dina 
behov och justera klickmotstånd och markörhastighet.  
Rullstavens strategiska placering gör det lätt för dig att 
peka och klicka. Snart arbetar du fortare, skönare och  
smidigare än någonsin förut! 

Beprövat stöd
Nu kan du sitta längre stunder vid datorn utan att få ont 
i nacke, axlar och rygg. Denna ergonomiskt anpassade 
datormus är väl beprövad och passar dig som arbetar med 
ett tangentbord i fullstorlek eller föredrar en delvis täckt 
rullstav. Det smala handledsstödet fungerar utmärkt både 
vid mindre arbetsplatser och i kombination med ett separat 
underarmsstöd. 

Ökad effektivitet med skön avlastning 
RollerMouse Pro3 plus’ extra djupa handledsstödet är den 
perfekta medarbetaren till ditt standardtangentbord. Skön 
avlastning under långa pass framför skärmen spar energi  
och muskelkraft i alla rörelser. Det märker du som har 
arbets moment med många upprepningar.

Den användarvänliga datormusen finns nu i en modernare tappning. Du kan jobba effektivt och bekvämt med 
hög precision utan att bli trött eftersom RollerMouse Pro3 plus följer dina naturliga arm- och handrörelser.

Uppdaterad trotjänare med 
fler funktioner.
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Funktioner

A   Kopiera. Ctrl + C med bara ett klick. 

B   V änsterklick. Använd den stora vänsterknappen för att vänsterklicka. 

C       Dubbelklick. Gör två klick i ett med ”one touch”-dubbelklickknappen..

D   Scrollhjul. Sidan rullar upp och ner.

E    Snabb och enkel hastighetsväljare. Hög precision justeras enkelt med ett klick. Välj mellan markörhastigheter från 600 till 

2400 dpi. Standardinställningen är 1000 dpi.

F    Högerklick. Använd den stora högerknappen för att högerklicka.

G  Klistra in. Ctrl + V – klistra in med ett klick.

 Rullstav. Rulla staven med fingertopparna upp, ned och åt sidorna för att flytta markören. H
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 Tekniska specifikationer
 Bredd (Pro3 / Pro3 plus) 48,8 cm / 51,4 cm
 Djup (Pro3 / Pro3 plus) 9,9cm / 15 cm
 Höjd (Pro3 / Pro3 plus) 2,9 cm / 2,7 cm
 Rullstavsbredd 17 cm
 Material på handledsstöd Desinficerbart konstläder
 Integrerat handledsstöd  Ja
 Markörhastighet (dpi) 600 / 2400dpi
 Knappar/funktioner  8 knappar (5 programmerbara knappar)
 Anslutning USB kabel
 Behövs drivrutiner Plug-and-play. Alternativa drivrutiner för 

programmering av knappar finns tillgängliga på 
supportsidan.

 Garanti 2 år från inköpsdatum
 Kompatibilitet OSX & Windows
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