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Contour Mouse Wireless  
- eftersom alla händer inte är lika stora
Contour Mouse är en ergonomiskt designad datormus som avlastar och stödjer handen, oavsett om du har 
stora eller små händer eller är höger- eller vänsterhänt. Contour Mouse, som finns i fem olika storlekar, ger en 
väldigt bra balans mellan ergonomi och effektivitet.

Finns för både höger- och vänsterhänta
Eftersom musen finns i flera storlekar och för både 
höger- och vänsterhänta kan du enkelt hitta en Contour 
Mouse som passar din hand perfekt. Det är viktigt att 
ha ett avslappnat grepp så att man inte böjer fingrarna 
för mycket eller överbelastar händer och handleder och 
riskerar att få musrelaterade skador.

Design med tre lika stora knappar
Contour Mouse har fem knappar, bland annat en tredje 
fullstor knapp i mitten. De tre primära knapparna är 
avlånga så att fingrarna kan vila på dem. Det går då att 
klicka med sträckta fingrar med små, mjuka rörelser utan 
att böja fingrarna. Tummen vilar längs sidan mellan fram-
åt-/bakåtknappen och skrollhjulet som sitter på musens 
sida.

Tekniken utvecklas snabbt,  
men det gör inte våra händer
Contour Mouse lanserades 1995. Då hade vi testat över 
120 olika modeller innan vi hittade den perfekta desig-
nen. Modellen lanserade vi under namnet Perfit Mouse – 
en förkortning av Perfect Fit. Även om tekniken utvecklas 
snabbt förändras inte våra händer. Därför har vi hållit 
fast vid Contour Mouse ursprungliga design som bidrar 
till att förebygga muskelskador som t.ex. karpaltunnel-
syndrom och senskador som orsakas av upprepade 
musrörelser.
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Tekniska specifikationer
Lutningsvinkel 17 grader
Avkänningsmetod Optisk rörelsesensor
Lämplig för stationära arbetsstationer Ja
Lämplig för små arbetsstationer Ja
Lämplig för bärbara datorer och kompakta tangentbord Ja
Lämplig för breda tangentbord med numeriskt tangentbord Ja
Markörhastighet/precision (dpi) 800-2800
Knappar/funktioner 6 (5 programmerbare knapper)
Finns i flera storlekar Ja
Högerhandsversion (storlekar) S, M, L
Vänsterhandsversion (storlekar) S, M
Anslutning Trådlös
Bredd 8,3 - 9,5 cm
Höjd 4,3 - 5,0 cm
Längd 12,8 - 14,4 cm
Drivrutin Plug-n-Play. Drivere optionelle til programmering af 

knapper.
Färg Grå Metall
Garanti 2 år från inköpsdatum
Kompatibilitet OSX og Windows

Längd Din storlek Höger Vänster
Över 19 cm L x
17 - 19 cm M x x
Under 17 cm S x x

Funktioner

A    Vänsterklick. Använd den stora vänsterknappen  

för att vänsterklicka. 

B  Mittklick. Använd mittklick-knappen för att aktivera  

 auto-scroll.

C       Högerklick. Använd den stora högerknappen för att högerklicka.

D  Scrollhjul. Sidan rullar upp och ner..

 E   Framåt-/bakåtknapp. Bläddrar framåt och bakåt i de flesta webbläsare.

Hitta rätt storlek
Du hittar rätt storlek genom att mäta längden från långfingrets spets till den första linjen 
längs handleden.
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Över 19 cm

Under 17 cm


