RollerMouse Red plus WL Bundle

Din ergonomiska duo
Det här paketet innehåller en mus och ett tangentbord, nämligen RollerMouse Red plus och Balance Keyboard.
Tillsammans utgör de den perfekta duon för din arbetsstation. De här produkterna förebygger och lindrar de
spänningar och besvär man kan känna av under en stillasittande arbetsdag.

RollerMouse Red plus

En centrerad datormus som med sin prisbelönta design ger dig variation och kontroll när du jobbar länge
vid datorn. De många knapparna och den öppna rullstaven gör att du kan växla mellan att använda höger
och vänster hand när du jobbar med musen. Detta
minimerar de belastningsskador som kan uppstå när
muskler och senor används ensidigt, och ser till att du
har mer energi kvar efter att ha jobbat framför datorn
en hel dag.

Balance Keyboard

Är utformat så att du får en bra arbetsställning och
kan jobba med armarna korrekt placerade framför
kroppen. Trots den kompakta designen har det samma funktionalitet som ett normalstort tangentbord
med genvägs- och mediatangenter samt ett numeriskt tangentbord. Tangentbordet är dessutom ergonomiskt utformat med justerbar lutning så att du kan
välja det läge som passar dig bäst.
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RollerMouse-Red-plus-Bundle_Product-Sales-Sheet_ALL.indd 1

24/01/2020 10.41

RollerMouse Red plus WL Bundle
A

B

C

D

F

E

Balance Keyboards funktioner:
Mediastyrning A
Programfunktioner B
Användargränssnitt C
Reglering av ljudvolym D
Fn-tangenter E
Indikator för låg batterinivå, F
Caps Lock och fn-lås
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RollerMouse Red plus funktioner:
A Kopiera. Ctrl + C med ett enkelt klick.
B Vänsterklicka. Använd den stora vänsterknappen för att vänsterklicka.
C Dubbelklicka. Dubbelklicka med hjälp av knappen “one touch”.
D Skrollhjul. Rulla uppåt och neråt på sidan.
E Snabb och enkel hastighetsväljare. Precisionen justeras enkelt med ett klick. Välj mellan markörhastigheter från 600 till

2800 dpi.
F Högerklicka. Använd den stora högerknappen för att högerklicka.
G Klistra in. Ctrl + V med ett enkelt klick.
H Rullstav. Rulla staven uppåt, neråt och i sidled för att flytta markören.

Tekniska specifikationer
Mått (inkl. förpackning)
Bruttovikt (inkl. förpackning)
Nettovikt (exkl. förpackning)
Rullstavsbredd (RollerMouse)
Material på handledsstöd (RollerMouse)
Integrerat handledsstöd (Rollermouse)
Markörhastighet (RollerMouse)
Knappar/funktioner (RollerMouse)
Knappar/funktioner (Balance Keyboard)
Tangentbords-lutning
Anslutning
Batteri
På / Av-funktion
Drivrutiner
Garanti
Kompatibilitet

45,8 / 19,7 / 6,75 cm.
2,16 kg.
1,62 kg.
30 cm
Desinficerbart konstläder
Ja
600 - 2800 DPI
7 knappar (6 programmerbara knappar)
12 programmerbara medieknappar
Negativ, neutral eller positiv lutning.
USB / Trådlös
AAA-type (2 år från inköpsdatum)
Ja, genom att använda knappen under.
Plug-and-play. Alternativa drivrutiner för programmering av
knappar
2 år från inköpsdatum
OSX och Windows
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