Friheden gør en mærkbar forskel!
Vores hurtigste mus nogensinde. RollerMouse Free3 kombinerer høj præcision og
høj komfort med et lavt design. Det her er redskabet til dig, der bevæger dig mellem forskellige arbejdspladser. Free3 har et lavt design og passer godt til slanke
og kompakte tastaturer. Den høje cursorhastighed gør det enkelt og effektivt at
flytte cursoren over flere eller store skærme. Den lange rullestav gør det nemt at
variere arbejdsstillingen. Du arbejder hurtigere og mere bekvemt.

Per fe
k t t il
Cont
o ur
B ala
n ce
Keyb
o ar d

Hastighed uden kompromiser
Takket være større præcision og mindre fysisk
belastning kan du arbejde mere effektivt. På
RollerMouse Free3 kan du vælge mellem hele ti
cursorhastigheder fra 600 til 2800 dpi. Nu kan du
hurtigere og enklere flytte cursoren over store eller
flere skærme. Du kan arbejde hurtigere og mere
sikkert.
Bedre arbejdsflow – flere funktioner
Free3 har to nye fremad- og tilbageknapper, der er
kompatible med de fleste browsere. For at give dig
et bedre arbejdsflow har den også en rullestav med
et blødere klik og en stabil bundplade i aluminium.
Redskabet bliver en del af arbejdsprocessen i stedet for en forhindring mellem dig og din opgave.
Bred rullestav – friere håndbevægelser
To hænder er bedre end én. Ved at arbejde med
begge hænder og variere arbejdsstillingen kan du
undgå ubehag og forebygge smerter. Den åbne
og mere stabile rullestav giver dig hele 35,5 cm at
arbejde med, hvilket er mere end nogen af vores
tidligere produkter har kunnet præstere.
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Funktioner
Kopier/sæt ind. Med ét knaptryk.
A 	
Venstreklik. Brug den store venstreknap til at venstreklikke med.
B 	

C 	Dobbeltklik. Lav to klik i ét med ”one touch”-dobbeltklikknappen.
Hurtig og enkel hastighedsvælger. Høj præcision justeres enkelt med et klik. Vælg mellem cursorhastigheder på 600
D 	
til 2800 dpi. Standardindstillingen er 1000 dpi.

Scrollhjul. Siden ruller op og ned.
E 	

F 	Højreklik. Brug den store højreknap for at højreklikke.
G Knapper til at navigere frem og tilbage med.
H Rullestav. Rul staven opad, nedad og til siden for at flytte cursoren. Brug begge hænder på den helt blotlagte rullestav 		
for at opnå større variation og fleksibilitet.

Hvad indeholder kassen?
•

RollerMouse Free3

•

2 korte tastaturstøtter

•

2 lange tastaturstøtter

•

Brugermanual

Tekniske specifikationer
Bredde
Dybde
Højde
Rullestav bredde
Integreret håndledsstøtte
Cursorhastighed (dpi)
Knapper/Funktioner
Tilslutning
Driver
Garanti
Installation

48,9 cm
12,1 cm
2,3 cm
35,5 cm
Ja
600 - 2800dpi
9 knapper (7 programmerbare knapper)
USB
Nej
2 år
Plug-and-play
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