
Bedre komfort og kontrol.
RollerMouse Pro3 er udviklet til krævende opgaver med 
mange gentagelser. Pro3 er et fremragende valg til profes-
sionelle og alle andre, der bruger en mus mange timer om 
dagen. Pro3 er placeret foran dit tastatur, så du slipper for 
at række ud efter musen, hvilket mindsker belastningen af 
din krop – fra nakken og ud i dine fingre. Bredden på denne 
RollerMouse gør den særligt velegnet til tastaturer i normal 
og fuld størrelse, som er behagelige at taste på. Med Roller-
mouse Pro3 kan du arbejde hurtigere og mere komfortabelt.  

Friheden gør en mærkbar forskel.
Vores hurtigste mus nogensinde, som kombinerer høj præci-
sion og høj komfort med et lavt design. Det her er redskabet 
til dig, der bevæger dig mellem forskellige arbejdspladser. 
Free3 passer godt til slanke og kompakte tastaturer. Den høje 
cursorhastighed gør det enkelt og effektivt at flytte cursoren 
over flere eller store skærme. Den lange rullestav gør det nemt at 
variere arbejdsstillingen. 

Unikke egenskaber.
Balance Keyboard har justerbare ben hvilket gør det nemt at jus-
tere til negativ, neutral og positiv skrivevinkel. Denne funktion er 
med til, at gøre tastaturet til et unikt produkt, da et negativt tilt er 
den ultimative ergonomiske position for dine hænder at arbejde i.

Udover nemt at kunne tilpasse vinklen, har tastaturet en meget smal 
forkant, og strategisk placerede taster med højere trykfølsomhed, 
som mindsker belastningen. Balance Keyboard er trådløst og pas-
ser perfekt til din RollerMouse Red eller Free3. 

Intelligent præcision og øget komfort. 
Til dig, der stiller høje krav til individuel tilpasning og tilbringer 
arbejdsdagen foran en eller flere skærme. RollerMouse Red 
plus byder blandt andet på innovativ teknik, som forudser dine 
håndbevægelser, og den er udstyret med en kraftig, gummieret 
rullestav. Den ekstra dybe håndledsstøtte giver en lavere og bedre 
overgang til skrivebordet og en bedre vinkel i håndleddene.
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RollerMouse hjælper dig med at få noget fra hånden – hur-
tigt og bekvemt. Du arbejder mere afslappet og varieret 
takket være en løsning, som er brugervenlig, præcis og 
mere effektiv. Muligvis den enkleste investering i en bedre 
arbejdsdag.
 
Individuelle behov kræver individuelle løsninger
Vores kroppe er forskellige, og vi har forskellige arbejdsop-
gaver, arbejdsstillinger og behov. Derfor tilbyder vi mere 
end bare end mus. RollerMouse er udviklet i samarbejde 
med ergonomieksperter og giver dig mulighed for at arbe-
jde på præcis den måde, der passer bedst til dig.

Sparer på kræfterne og øger præcisionen
RollerMouse ligger lige foran tastaturet. Du kan hele tiden 
holde hænderne foran kroppen, arbejde med små, lette 
bevægelser og dermed skåne nakke, skuldre, albuer og 
håndled. Du kan nemt skabe variation ved at bruge begge 
hænder. Du får lettere ved at fokusere, og du arbejder med 
større præcision.

Skræddersy din RollerMouse
Hvilken kliklyd, markørhastighed og klikfølsomhed 
foretrækker du?  Det justerer du selv – hurtigt og enkelt. 
Du ved trods alt bedst selv, hvad der skal til for at optimere 
dine arbejdsrutiner. Vores håndleds- og underarmsstøtter 
hjælper dig med at holde hænder og arme i en afslappende 
position hele dagen.

En mere effektiv måde at arbejde på.

RollerMouse
Tips der hjælper dig til en bedre arbejdsdag.

Ergonomitips
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Musen: Takket være en centreret mus som RollerMouse und-
går du at bevæge armen for langt til højre, så den havner 
uden for det gode arbejdsområde. Med en centreret mus kan 
du nemt skifte mellem højre og venstre hånd, hvilket giver 
større variation.
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Tastaturet: Mange standardtastaturer er for brede, så man 
sidder med armene vinklet udad. Tastaturet bør være lavt og 
kompakt.

Stolen: Er det dig, der skal passe til stolen, eller er det om-
vendt? Sørg for, at stolen er indstillet efter din krop. 

Skrivebordet: Det skal være nemt at indstille højden, så du 
kan veksle mellem at stå og sidde. Når du står foran skrive-
bordet, skal du kunne holde albuerne i en vinkel på cirka 90° 
og slappe af i skuldrene.

Besøg vores hjemmeside for flere fordele ved RollerMouse og
tips til at blive sundere, sikrere og mere produktiv på arbejdet.

ARBEJD MERE EFFEKTIVT 
OG ERGONOMISK KORREKT
MED BALANCE KEYBOARD 
OG ROLLERMOUSE

PC og MAC 
kompatibel

1
2

3

4


