RollerMouse Red familien

RollerMouse Red familien
- fri bevægelighed
RollerMouse Red familien er designet til både at give dig fuld kontrol samt en bevægelsesfrihed, der kommer i
kraft af den trådløse tilslutningsmulighed. Så arbejder du i et free seating-miljø, eller har du bare brug for ind
i mellem at flytte arbejdsplads, så har du med den nye trådløse version nu muligheden for dette og samtidig
nyde alle fordelene ved en Contour RollerMouse. Hvis du tilbringer en stor del af din tid foran en computer, er
det vigtigt, at du sidder godt. En centreret mus som RollerMouse fra Contour gør arbejdet foran computeren
mindre krævende.
Prisvindende design og stor fleksibilitet

Contour RollerMouse Red, Red plus og Red Maxs prisvindende aluminiumshus, vandt med sit bløde børstede aluminium og karakteristiske røde
finesser, Red Dot prisen, da det første gang blev præsenteret i 2013, og det
holder endnu. Med Wireless versionerne er det desuden meget lettere at
holde skrivebordet ryddet og du slipper for kabel problematik.

Komfort og større overskud

Du kan vælge RollerMouse Red med flere håndleds- og armstøtter. RollerMouse Red leveres med en kort håndledsstøtte tilpasset den kortere underarm og hånd eller hvis du simpelthen ikke har så meget plads. Den bredde
håndledsstøtte på RollerMouse Red plus er dyb og lav, så dine håndled
hviler i en bedre vinkel, hvis du har en lidt større hånd. Hvis du har brug for
fuld armstøtte skal du vælge RollerMouse Red Max, der giver fuld support
at hånd og arm. Du kan tilpasse musen fuldstændig efter dine behov, og de
intuitive og intelligente funktioner hjælper dig med at arbejde mere ergonomisk, så du vil opleve et større overskud.

Stor rækkevidde og præcision

Måske arbejder du med flere eller store skærme og har brug for individuel
tilpasning? Så er RollerMouse Red, Red plus og Red Max lige, hvad du har
brug for. Jo bredere din arbejdsflade er, desto større bliver behovet for
cursorens rækkevidde og derved hastighed, noget du enkelt og hurtigt
justerer på RollerMouse Red familien. Nu er det slut med at anstrenge sig.
Den stabile, gummiklædte rullestav med en struktureret overflade gør det
nemt at flytte cursoren og klikke præcist. Takket være den store præcision
og kontrol kan du arbejde mere effektivt uden at blive træt.
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Funktioner
Kopier. Ctrl + C med et enkelt klik.
A 	
Venstreklik. Brug den store venstreknap til at venstreklikke med.
B 	

C 	Dobbeltklik. Lav to klik i ét med ”one touch”-dobbeltklikknappen.
D Scrollhjul. Siden ruller op og ned.

E 	
Hurtig og enkel hastighedsvælger. Høj præcision justeres enkelt med et klik. Vælg mellem cursorhastigheder på
600 til 2800 dpi. Standardindstillingen er 1000 dpi.

F 	Højreklik. Brug den store højreknap for at højreklikke.
G Indsæt. Ctrl + V med et enkelt klik.
H Rullestav. Rul staven op, ned og til siden for at flytte cursoren.

Tekniske specifikationer
Bredde (Red / Red plus / Red Max)
Dybde (Red / Red plus / Red Max)
Højde (Red / Red plus / Red Max)
Vægt (Red / Red Wireless)
Vægt (Red plus / Red plus Wireless)
Vægt (Red Max)
Rullestav bredde
Materiale på håndledsstøtter
Integrerede håndledsstøtter
Cursorhastighed (dpi)
Knapper/Funktioner
Tilslutning
Driver nødvendig
Garanti
Kompatibilitet

41 cm / 42 cm / 60,6 cm
10 cm / 15,5 cm / 28 cm
2,3 cm / 2,3 cm / 3 cm
0,84 kg / 0,82 kg
1,06 kg / 1,04 kg
3,14 kg
30 cm
Desinficerbar kunstlæder
Ja
600 - 2800 DPI
7 knapper ( 6 programmerbare knapper)
USB-kabel / Trådløs
Plug-n-Play. Drivere optionelle til programmering af
knapper
2 år fra købsdato
OSX og Windows
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