
Much more than a mouse
Nyd at arbejde igen. RollerMouse Red er designet til såvel PC som Mac.

OPLEV

Nu kan du arbejde hensigtsmæssigt og behageligt, takket være 
forsat tæt samarbejde med ledende ergonomer og arbejdsmiljø-
folk. Den nye RollerMouse Red plus eliminerer skæve arbejdsstil-
linger, anstrengelser og greb der associeres med en traditionel 
mus eller anden Computer anordning. Oplev bemærkelsesvær-
dig præcis cursorstyring med fingerspidserne takket være vores 
unik designede rullestang med nye overfladestruktur.

RollerMouse Red er den nye måde at arbejde på. Mere præcis 
cursorstyring som minimerer unødige belastninger. RollerMouse 
reducerer faktisk muskelanstrengelser i underarmen op til 20 %* 
og lader dig udføre opgaver med hånden i en helt neutral stilling.
 
Alt dette fra Contour Design, der blev grundlagt i 1995 med et 
eneste formål - at skabe løsninger, der giver folk mulighed for 
at arbejde sikkert med deres computere uden risikoen for fysisk 
smerte eller skader.

Lindrer smerte 
Reducerer almindelige muserelaterede risiko-
faktorer, der hænger sammen med musearm.

Forebygger skader 
Fremmer en sund arbejdsstilling, når der 
arbejdes ved computeren.

Forøger produktivitet 
Let at bruge. Lige med det samme. Central 
placering eliminerer nedslidende og 
unødvendige bevægelser.

Nu kan du vælge en RollerMouse Red med to forskellige størrelser på håndledsstøtten, Vælg den som passer dig bedst. 
Den ene model: RollerMouse Red passer rigtig godt til kompakte arbejdspladser, eller hvis du vil anvende den sammen med en under-
armsstøtte.
Den anden model: RollerMouse Red plus anbefaler vi for at for en mere jævn, blød og behagelig overgang mellem din RollerMouse og 
skrivebordet. Dette gør vi ved hjælp af den flade og dybe håndledsstøtte.
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Vigtige funktioner: 

A. Rullestav. Rul staven op, ned og til siden for at flytte cursoren. Brug begge
 hænder for bedre variation og fleksibilitet med den helt åbne rullestav.

B. Justering af cursorhastighed. Hurtigt og nemt valg af hastighed. Opnå stor 
 præcision  med et klik. Vælg mellem fem cursorhastigheder fra 800 dpi til 
 2400 dpi.

C. Kopier. Kopier med et 'enkelt' klik. 

D. Indsæt. Indsæt med et 'enkelt' klik.

E. Venstreklik. Brug den store venstre tast til at venstreklikke.

F.  Højreklik. Brug den store højre tast til at højreklikke.

G. Scrollhjul. Et nyt, bredere gummibelagt scrollhjul gør klikfunktionen
 endnu lettere. Rul op og ned, midterklik og autoscroll-lås.

H. "Enkelt klik" dobbeltklik. Få to klik i et med 'enkelt' dobbeltklik.

Teknologi inde i staven:

• 7 sensorer sidder beskyttet inden i rullestaven

• Central lasersensor med dobbelt øje sammen  
 med 6 perifere sensorer, der sporer cursor- 
 bevægelse, slutregistrering og rullestavens  
 forskydning.

Tekniske specifikationer
Præcision af cursorhastighed (dpi) 800/1000/1200/1600/2400

Rullestavens tilgængelighed 28 cm

Rullestavens bredde 18 cm

Rullestavens højde 2,3 cm

Tilslutning Ledning - USB

Anordningens bredde (Red) 41 cm

Anordningens bredde (Red plus) 42 cm

Dybde med håndledsstøtte (Red) 10 cm

Dybde med håndledsstøtte (Red plus) 15,5 cm

Dybde uden håndledsstøtte 8 cm

Installation Plug-and-play

Driver nødvendig Nej

Garanti 2 år fra købsdato

Kompatibilitet PC og Mac

Små ændringer, der gør en stor forskel:

• Større rullestav med overfladestruktur 

• Klik uden slag

• Højere dpi 

• Aluminumskerne

Nye funktioner:

• Juster kopier- og indsæt-funktionerne

• Juster den kraft, der skal til for at klikke med  
 staven

• Juster kliklyd

• Deaktiver kliklyd

• Deaktiver klik med staven


