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6 programmerbare knapper
2.4Ghz Wireless
10 markørhastigheder
Lang batterilevetid / hurtig opladning

Unimouse er næste generation af ergonomiske mus

Unimouse er udstyret med fire justerbare funktioner, der sikrer komfort og støtte, uanset hvor stor din hånd er. Med den
justerbare hældningsvinkel og den leddelte tommelfingerstøtte (ATS) tilbyder Unimouse fleksible justeringsmuligheder,
der giver en helt unik ergonomisk oplevelse.

35 graders ægte justerbarhed

Takket være vores patenterede leddelte hængsel kan du justere musens hældning i en hvilken som helst vinkel fra 35 til
70 grader. Det friktionsbaserede system er nemt at bruge og
stabilt i enhver position.
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Klik med Unimouse

6 programmerbare knapper og et scrollhjul med en ultrajævn
bevægelse giver din kreativitet helt frie tøjler. Brugertilpasningsbare knapper kan indstilles til stort set alle opgaver, så
de opfylder dine unikke behov.

Ubegrænset ydeevne

Lithium-ion-polymerbatteriet giver dig op til tre måneders batterilevetid* på en enkelt opladning, og med vores Data+Charge-kabel kan du oplade, mens du arbejder, så du slipper for
afbrydelser. Det intelligente ”Smart Sleep”-batterisystem går i
dvale, når musen ikke er i brug - dermed kan du bruge musen
trådløst i endnu længere tid.

Revolutionerende design

ATS (Articulating Thumb Support) eliminerer gribesmerter
og tryk på tommelfingerens rodled og mindsker belastningsskader. Med den triaksiale tommelfingerstøtte kan du holde
afslappet om musen, uanset hvilken størrelse eller form din
hånd har.
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Funktioner

Naviger tilbage
Naviger frem
Scrollhjul / klik
Tommelstøtte

Højreklik

Venstreklik

Dobbeltklik
Base / Hældning

Juster cursorhastighed

Ladeport

LED-indikator for cursorhastighed og batteriniveau

Tekniske specifikationer
Mål (LxBxH)

11,9 x 7,6 x 5,6 cm

Vægt

0,13 kg

Farve

Skifergrå

Musens hældningsvinkel

35 - 70 grader trinvis

Justering af tommelvinkel

35 grader i hver retning

Antal knapper I Funktioner

7 knapper (6 programmerbare knapper: venstre, midt, højre,
scroll-klik, frem, tilbage)

Cursorhastighed (dpi)

800 I 1000 I 1200 I 1400 I 1600 I 1800 I 2000 I 2200 I 2400 I 2800

Trådløs rækkevidde

Op til 8 meter

Batteritype

Lithium-ion-polymer (LIP), genopladeligt, 470 mAh

Batteritid

3 måneder på én opladning.
*Batterilevetiden afhænger af brug og brugerindstillinger

Tilslutning

USB-kabel eller trådløst

Driver

Valgfri driver til brugertilpasning af knapper

Garanti

2 år fra købsdato

Operativ system

PC / Mac

Installation

Plug-and-play
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