Bedre komfort og kontrol!

Pro3
Wireless
Kommer
Snart!

RollerMouse Pro3 er udviklet til krævende opgaver med mange gentagelser. Pro3 er et fremragende valg til
professionelle og alle andre, der bruger en mus mange timer om dagen. Pro3 er placeret foran dit tastatur,
så du slipper for at række ud efter musen, hvilket mindsker belastningen af din krop – fra nakken og ud i dine
fingre. Bredden på denne RollerMouse gør den særligt velegnet til tastaturer i normal og fuld størrelse, som er
behagelige at taste på. Med Rollermouse Pro3 kan du arbejde hurtigere og mere komfortabelt.

Justerbare funktioner.
Pro3 har flere praktiske indbyggede funktioner,
fx copy/paste med et enkelt klik, indstilling til tre
forskellige styresystemer og mulighed for at tilpasse klikfølsomhed og cursorhastighed efter
dine personlige præferencer. Vælg mellem ti cursorhastigheder med mellem 600 og 2400 dpi ved
hjælp af den centrale cursorhastighedsknap. Blåt
indikatorlys viser den indstillede hastighed fra den
højeste til den laveste. Du kan indstille, hvor hårdt
man skal trykke for at udføre et museklik. Brug slideren til indstilling af klikfølsomhed, der sidder på
undersiden af din RollerMouse Pro3. Den skal blot
skydes til siden, indtil du finder den klikfølsomhed,
der passer bedst til dig.
Et helt nyt udseende.
Bunden af aluminium mindsker risikoen for, at
den glider. Den har en håndledsstøtte af kunstlæder i hele enhedens bredde. Scrollhjulet kører
mere uhindret, hvilket gør det nemmere at betjene musen og navigere på skærmen. RollerMouse
Pro3 leveres med gummierede fødder, som monteres i midten af enheden og sikrer, at din RollerMouse Pro3 står stabilt og sikkert. Jo mere stabilt
RollerMouse Pro3 står på bordet, desto nemmere
er det for dig at finde de rigtige taster og opretholde din foretrukne arbejdsstilling.
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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.
Hurtig og enkel hastighedsvælger. Høj præcision justeres enkelt med et klik. Vælg mellem cursorhastigheder på 600 til
D 	
2400 dpi. Standardindstillingen er 1000 dpi.
Scrollhjul. Siden ruller op og ned.
E 	

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. RollerMouse Pro3 har en bredere rullestav, som gør det lettere
at bruge begge hænder og få mere variation og fleksibilitet i arbejdet.

Passer til tastaturer i fuld størrelse

3 tilstande
PC - tilstand / Mac - tilstand / HID - tilstand

5 programmerbare knapper

Flere cursorhastigheder

Tekniske specifikationer
Bredde
Dybde
Højde
Rullestav bredde
Integrerede håndledsstøtter
Cursorhastighed (dpi)
Knapper/Funktioner
Tilslutning
Driver nødvendig
Garanti
Installation
Kompatibilitet

48,8 cm
9,9 cm
2,9 cm
17 cm
Ja
600 / 2400dpi
8 knapper (5 programmerbare knapper)
USB kabel
Nej
2 år fra købsdato
Plug-and-play
PC og Mac
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