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Contour Unimouse  
- designed with YOU in mind
Unimouse är den första justerbara vertikala datormusen på marknaden. Den kan ställas in vertikalt och har 
ett rörligt tumstöd som gör att musen kan anpassas till olika stora händer. Funktionen kan även användas om 
man vill ändra handställning under dagen för att öka variationen.

Finns för både höger- och vänsterhänta
Oavsett om du är höger- eller vänsterhänt, föredrar 
kabelanslutet eller trådlöst, finns det en Unimouse som 
passar dig. Contour har ansträngt sig för att utveckla en 
mus som med en ny och prisbelönt design ger en helt ny 
upplevelse.

Anpassa knapparna till dina unika behov
Unimouse har sex programmerbara knappar och ett 
bekvämt skrollhjul som ger kreativiteten fria tyglar. Exem-
pelvis kan du ställa in mittenknappen så att du högerk-
lickar med den om det känns bekvämare. Knapparna kan 
ställas in för i stort sett alla uppgifter så att de uppfyller 
just dina behov.

Red Dot Design Award 2018
Unimouse har vunnit det prestigefulla Red Dot Design 
Award för sin justerbara vertikala mus. Priset visar att 
Contour Unimouse – med dess inbyggda tekniska, pre-
standamässiga och funktionella innovationer – håller en 
hög designkvalitet.

Fullt justerbar för en avspänd handställning
Med den patenterade ”gångjärnsleden” kan du justera 
musen steglöst så att den får en lutning på mellan 35 
och 70 grader. Det friktionsbaserade låssystemet är 
enkelt att använda och är stabilt i alla positioner. Det 
justerbara tumstödet kan justeras i alla riktningar, ut/
in, upp/ner, framåt/bakåt, lutning och rotation. Det ger 
mindre gripsmärtor och minskar trycket på tummens 
nedersta led, vilket minskar risken för belastningsskador 
eftersom man kan hålla musen avslappnat oavsett vilken 
storlek och form man har på händerna.
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Funktioner

A   Högerklick. Använd den stora högerknappen för att högerklicka. 

B  Mittenmusknapp. Använd den mellersta knappen för att autoskrolla.

C     Skrollhjul. Rulla uppåt och neråt på sidan.

D  Vänsterklick. Använd den stora vänsterknappen för att vänsterklicka. 

 E   Bakåtknapp. Utför funktionen backa i de flesta webbläsare.

F   Framåtknapp. Utför funktionen gå vidare i de flesta webbläsare.

G  Tumstöd. Kan justeras i alla vinklar.

H     Markörhastighet. Justerar markörhastighet och precision.

I  LED-indikator. Anger markörhastighet och batterinivå på trådlösa enheter.

 J   Laddningsport.  Mini-USB-port för laddning av trådlösa enheter.

Tekniska specifikationer
Lutningsvinkel 35-70 grader
Justering av tumvinkel 35 grader i varje riktning
Avkänningsmetod Optisk rörelsesensor
Markörhastighet och -precision (dpi) 800-2800
Knappar/funktioner 6 (5 programmerbara knappar)
Versioner Höger- och vänsterhandsversion
Anslutning Trådlöst eller USB-kabel
Vikt (kabelansluten) 135,5 g
Vikt (trådlös) 141,5 g
Bredd 7,6 cm
Höjd 5,6 cm
Längd 11,9 cm
Drivrutin Plug-n-Play. Drivrutiner för programmering av knappar.
Färg Skiffergrå
Garanti Två år från inköpsdatum
Kompatibilitet OSX och Windows

Justerbarhet


