RollerMouse Red plus WL Bundle

Din ergonomiske duo
Denne bundle indeholder en computermus og et tastatur bestående af en RollerMouse Red plus og et Balance
Keyboard. Sammen danner de den perfekte duo til dit ergonomiske arbejdsområde. Med disse produkter sørger
du for, at forebygge eller lindre eventuelle spændinger og smerter du måtte have gennem din stillesiddende
arbejdsdag.
RollerMouse Red plus

Er en centreret computermus, der med sit prisvindende design sikrer dig variation og kontrol, når du
arbejder mange timer foran computeren. De mange
knapper og den åbne rullestav hjælper dig til, at variere brugen af højre og venstre hånd, når du arbejder
med musen. Det minimerer de belastningsskader, der
opstår ved ensidigt brug af muskler og sener, og sikrer
dig et større overskud efter en lang arbejdsdag foran
computeren.

Balance Keyboard

Er udviklet til dig og den måde, du arbejder på og sikrer
en god arbejdsstilling med armene korrekt placeret
foran kroppen. Trods det kompakte design, har tastaturet et full-size tastaturs funktionalitet med genvejsog medietaster samt numerisk tastatur. Ydermere er
tastaturet ergonomisk designet med justerbar tilt, så
du kan vælge den hældning, der passer bedst til dig.
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Balance Keyboard funktioner:
Mediekontrol A
Programfunktioner B
Interface-funktioner C
Lydstyrkekontrol D
Fn-tast E
Indikator for lavt batteriniveau, F
Caps Lock og Fn-lås
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RollerMouse Red plus funktioner:
A Kopier. Ctrl + C med et enkelt klik.
B Venstreklik. Brug den store venstreknap til at venstreklikke med.
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.
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
Dimensioner (Sæt inkl. indpakning)
Bruttovægt (Sæt inkl. indpakning)
Nettovægt (Sæt eksl. indpakning)
Rullestav bredde (RollerMouse)
Materiale på håndledsstøtte (RollerMouse)
Integrerede håndledsstøtter (Rollermouse)
Cursorhastighed (RollerMouse)
Knapper/Funktioner (RollerMouse)
Knapper/Funktioner (Balance Keyboard)
Tastaturhældninger (Balance Keyboard)
Tilslutning
Batteri
Tænd / Sluk funktion
Driver
Garanti
Kompatibilitet

45,8 / 19,7 / 6,75 cm.
2,16 kg.
1,62 kg.
30 cm
Desinficerbar kunstlæder
Ja
600 - 2800 DPI
7 knapper (6 programmerbare knapper)
12 programmerbare medieknapper
Negativ, neutral eller positiv hældning
USB-kabel / Trådløs
AAA-type (Levetid på 12 mdr.)
Ja, ved hjælp af knap på undersiden
Plug-n-Play. Drivere optionelle til programmering af knapper
2 år fra købsdato
OSX og Windows
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