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R-Go HE Break Mouse
Ergonomische muis, Anti-RSI software, Groot (> 185mm),
Rechtshandig, Bedraad

Reference: RGOBRHEMLR

EAN number: 8719274490616

Met pauze indicator●

Natuurlijke ergonomische vorm●

Stimuleert bloedcirculatie●

Verschillende groottes, links en rechts●

Aanpasbare knoppen●

R-Go HE Mouse met pauzesoftware

De R-Go HE Mouse Break is een ergonomische verticale muis die de natuurlijke, ontspannen
stand van arm en hand waarborgt en daarnaast door middel van kleursignalen aangeeft of u
voldoende pauzes neemt.

De LED- kleursignalen geven aan hoe gezond u werkt, ofwel of u voldoende pauzes neemt.
Groen betekent ‘goed’, oranje dat u een pauze zou moeten nemen, rood dat u een pauze heeft
overgeslagen of dat de totale dagelijkse muistijd is overschreden. Door gebruik te maken van
de zogenaamde ‘stoplichtkleuren’ ontvangt u op een eenvoudige en positieve wijze feedback
over gezond (pauze)gedrag. De muis zal u stimuleren om op frequente basis pauzes te nemen.
Deze vitale onderbrekingen helpen mee in de preventie van overbelaste spieren en pezen in
arm en hand, stimuleren de doorbloeding van het lichaam en helpen op eenvoudige wijze (vaak
onbewust) gedrag te veranderen.

Referentie RGOBRHEMLR

EAN nummer 8719274490616

Model en functie

Model: Verticale muis

Hand: Rechts

Handlengte: ≥ 185

Bediening: Knoppen, scrollwiel
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Resolutie (DPI): 500-1500-1750-2500

Aantal knoppen: 5 knoppen

Verbinding

Aansluiting: Bedraad

Kabellengte (mm): 1600

USB versie: USB 2.0

Systeemvereisten

Compatibiliteit: Windows

Installatie: Plug & play

Algemeen

Lengte (mm): 110

Breedte (mm): 93

Hoogte (mm): 79

Gewicht (gram): 172

Product materiaal: Plastic

Kleur: Zwart

Serie: HE Break

Logistieke informatie

Afmetingen verpakking (LxBxH in
mm):

140 x 112 x 92

Brutogewicht (in grams): 360

Afmeting omdoos: 575x 575 x 190

Omdoos gewicht (in gram): 14820

Hoeveelheid in doos: 50

HS code (tariff): 84716070

Land van oorsprong: China


