
Det är en fri rörelse
Känn skillnaden.
RollerMouse Free2 är modern, intuitiv och tunn – designen är inspirerad av 
användare och våra ergonomiska experter. RollerMouse Free2 är ett extremt 
lågt ergonomiskt musalternativ som är placerat rakt framför dig. Denna 
centrala och raka position gör att du kan arbeta säkrare, snabbare och mer 
bekvämt. RollerMouse Free2 ger total frihet, funktionalitet och flexibilitet.

Nyckelfunktioner
Extremt låg profil är rätt ergonomisk höjd
RollerMouse Free2 är endast 19,5 mm hög så
att dina händer och armar kan vila plant på
skrivbordet, vilket ger dig en bekvämare och
mer ergonomisk arbetsställning.

Öppen rullstav
Du styr markören med en bred, öppen
rullstav, vilket främjar användning av båda
händerna och ger variation i rörelserna.

Enkelt val av precision och markörhastighet
Med ett enkelt knapptryck kan du välja mellan
fem markörhastigheter (800, 1000, 1200, 1400
och 1600 dpi) och uppnå en fantastisk 
precision med inställningen 1600 dpi.

Passar alla tangentbordshöjder
Medföljande tangentbordsstöd hjälper dig att
få rätt höjd och vinkel på tangentbordet för
maximal arbetskomfort – oavsett vilken typ av
tangentbord du har.

Ett bevisat ergonomiskt koncept
Mer än 500 000 användare njuter redan av en mer 
bekväm arbetsställning tack vare RollerMouse 
från Contour Design. Deras återkoppling ligger till 
grund för den innovativa designen på RollerMouse 
Free2.

RollerMouse Free2 har redan vunnit Attendee’s 
Choice Award 2010 vid USA:s National 
Ergonomics Conference and Exposition, liksom 
dess föregångare fick i 2008. Utmärkelsen ges till 
den bästa nya produkten som ökar produktiviteten
och lönsamheten samtidigt som den förbättrar 
arbetsmiljön och säkerheten.

RollerMouse Free2:
Ett bättre sätt att arbeta
1.  Arbeta säkrare och snabbare. Mindre fysisk
      ansträngning och förbättrad precision gör att
      du kan arbeta mer effektivt.

2.  Sitt i en ergonomisk ställning. Allt du behöver
      är placerat rakt framför dig.

3.  Två händer är bättre än en. Variera ditt arbete
      genom att använda båda händerna så slipper
      du obehag och förhindrar smärta.

Pris-vinnande design
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Tekniska specifikationer
Pekarhastighet, upplösning (dpi) 800/1000/1200/1400/1600

Tillgänglig rullstavsbredd 23,5 cm

Enhetens bredd 44,5 cm

Enhetens höjd 1,95 cm

Djup (med handledsstöd) 9 cm (11,5 cm)

Färgalternativ Svart eller vit

Anslutning USB-sladd

Installation Plug-and-play

Drivrutin krävs Nej

Garanti 2 år från inköpsdatum

Kompatibilitet  PC och Mac
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Nyckelfunktioner: 

Populära och ofta använda knappar finns inom bekvämt räckhåll. Åtta förpro-
grammerade knappfunktioner minskar onödiga och skadliga mikrorörelser.

 A.  Rullstav. Rulla staven upp, ned och åt sidorna för att flytta markören. Använd
       båda händerna för större variation och flexibilitet med den öppna rullstaven.

 B.  Kopiera. Ctrl + C med bara ett klick.

 C.  Klistra in. Ctrl + V – klistra in med ”ett klick”-knappen.

 D.  Justera pekarhastigheten. Ställ in pekarhastigheten snabbt och lätt. Få ökad 
       precision med ett enda klick. Välj mellan fem olika pekarhastigheter från  
       800 dpi till 1600 dpi.

 E.   Vänsterklicka. Använd den stora vänsterknappen för att vänsterklicka.

 F.   Högerklicka. Använd den stora högerknappen för att högerklicka.

 G.  Scrollhjul. Ett nytt, bredare scrollhjul med gummiyta gör klickfunktionen 
       ännu enklare och smidigare. Rulla upp och ned, mittklick och automatisk 
       scroll lock-funktion.

 H.  Dubbelklicka. Få ett dubbelklick med bara ett klick.

            

Plug-and-play
RollerMouse Free2 är verkligen 
enkel att installera och använda
– anslut den bara till din dators 
USB-port och du är redo att 
arbeta.
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