
RollerMouse Pro3 familien

Komfortabel kropsholdning
Forhindrer og lindrer de belastningsskader, der kan opstå 
som følge af en dårlig arbejdsstilling foran computeren. En 
naturlig siddestilling, hvor du hviler hænderne foran krop-
pen, mindsker belastningen hele vejen fra finderspidserne 
og op i skuldre og nakke. Takket være den mindskede anst-
rengelse kan du øge fokus på dine opgaver og arbejde mere 
komfortabelt og effektivt.

Arbejd 
hurtigere 
og mere 

komfortabelt 
end nogensinde!

Små detaljer – stor forskel
Få mere fra hånden uden at arbejde hårdere! Lynhurtig 
adgang til smarte funktioner som copy/paste og dobbeltklik 
gør det nemt at arbejde hurtigt med små håndbevægel-
ser. Juster klikmodstand og cursorhastighed efter dine 
personlige behov. Rullestavens strategiske placering gør 
det nemt at pege og klikke. Det vil ikke vare længe, før du 
kan arbejde hurtigere, enklere og mere komfortabelt end 
nogensinde!

Gennemprøvet support
Nu kan du sidde foran computeren i længere tid uden at få 
ondt i nakke, skuldre og ryg. Denne ergonomisk udformede 
mus er gennemtestet og velegnet til alle, uanset om du 
arbejder med et tastatur i fuld størrelse eller foretrækker 
en delvist tildækket rullestav. Den smalle håndledsstøtte 
fungerer fint for sig selv, hvis pladsen er trang, men også i 
kombination med en separat armstøtte.

Behagelig aflastning, som øger effektiviteten 
RollerMouse Pro3 plus’ ekstremt dybe håndledsstøtte er det 
perfekte supplement til dit standardtastatur. Når du arbej-
der længe foran skærmen, kan behagelig aflastning sørge 
for, at du sparer energi og skåner musklerne i alle bevægel-
ser. Det vil du især kunne mærke, hvis du har arbejdsopga-
ver med mange gentagelser. 

Arbejd effektivt og komfortabelt med høj præcision uden at blive træt – RollerMouse Pro3 og Pro3 plus følger 
dine naturlige arm- og håndbevægelser.

En gammel traver med helt 
nye funktioner.
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Funktioner

A   Kopier. Ctrl + C med et enkelt klik. 

B   Venstreklik. Brug den store venstreknap til at venstreklikke med. 

C     Dobbeltklik. Lav to klik i ét med ”one touch”-dobbeltklikknappen.

D   Scrollhjul. Siden ruller op og ned.

E   Hurtig og enkel hastighedsvælger. Høj præcision justeres enkelt med et klik. Vælg mellem cursorhastigheder på 600 til  

2400 dpi. Standardindstillingen er 1000 dpi.

F    Højreklik. Brug den store højreknap for at højreklikke.

G  Indsæt. Ctrl + V med et enkelt klik.

 Rullestav. Rul staven op, ned og til siden for at flytte cursoren. H
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 Tekniske specifikationer
 Bredde (Pro3 / Pro3 plus) 48,8 cm / 51,4 cm
 Dybde (Pro3 / Pro3 plus) 9,9cm / 15 cm
 Højde (Pro3 / Pro3 plus) 2,9 cm / 2,7 cm
 Rullestav bredde 17 cm
 Integrerede håndledsstøtter   Ja
 Materiale på håndledsstøtte Desinficerbart kunstlæder
 Cursorhastighed (dpi) 600 / 2400dpi
 Knapper/Funktioner    8 knapper (5 programmerbare knapper)
 Tilslutning USB kabel
 Driver nødvendig Nej
 Garanti 2 år fra købsdato
 Installation         Plug-and-play. Drivere optionelle til programmering af 

knapper
 Kompatibilitet OSX & Windows
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