
ETT SMARTARE SÄTT  
ATT ARBETA.

Jobmate Touch ger ett helt nytt sätt att arbeta med 

en ergonomisk mus. Den tunna, rena designen och 

den stora släta styrplattan med smarta funktioner 

gör arbetet både enklare och smidigare. Hela plat-

tan har en touchfunktion som ger en snabb och 

direkt känsla. Den stora släta ytan gör att du kan ta 

ut svängarna när du zoomar och scrollar, det känns 

både smidigare och är mer ergonomiskt. Dessutom 

avlastar de mjuka, uppbyggda handledsstöden. 

Jobmate Touch är enkel att installera och är utrustad 

med precis de funktioner som du behöver. Jobmate 

Touch är designad av Dan Ihreborn.

”

”

Detta är en produkt som vi använder 

dagligen och därför har min tanke varit 

att skapa en renare form som håller bätt-

re över tid och därmed också sparar vår 

miljö, men utan att göra avkall på tekni-

ken. Samtidigt är reduceringen av knap-

par och den individuella höjdjusteringen 

av tangentbordet detaljer som på ett 

elegant vis förbättrar ergonomin.

Dan Ihreborn, designer



Jobmate Touch är mycket enkel och du lär dig 
snabbt att arbeta med den. Den tunna designen 
gör det enkelt att flytta händerna mellan styrplat-
tan och tangentbordet. Du får en bra ergono-
misk arbetsställning, handlederna kan rätas ut, 
armar, nacke och skuldror avlastas. 

Styrplattans släta yta är mycket behaglig att röra 
vid och det stora formatet ger plats åt dina rö-
relser och får t ex scrollning att kännas som en 
naturlig rörelse när du sveper över en sida. Hela 
plattan har touchfunktion samt vänster- och 
högerklick i nederkant. Detta gör att du enkelt 
kan dra dokument, markera genom att trycka 
ner med ett finger och dra dokumentet med det 
andra. 

Jobmate Touch har zoomfunktion likt smarta 
telefoner eller surfplattor, du zoomar genom att 
föra isär eller dra ihop två fingrar. Scrollar gör du 
genom att lägga två fingrar på plattan och för 
dem nedåt eller uppåt.

Inbyggda distanser gör att du alltid får tangentbor-
det i exakt rätt höjd, samma som Jobmate, vilket ger 
den bästa ergonomiska arbetsställningen. Placera 
tangentbordet på ”armarna”, skruva på distanserna 
för att höjdjustera dem. Har du ett tangentbord som 
har en kant undertill kan du enkelt ta bort distans-
skruvarna helt.



Drivrutin eller programvara behöver inte laddas ner 
för att produkten ska fungera. Anslut bara sladden 
till ett av datorns USB-uttag och vänta några sekun-
der, så kan du starta.

Den rena släta designen gör Jobmate Touch enkel 
att rengöra, använd en fuktad trasa med ett milt 
tvålrengöringsmedel. 

Funktioner:

Med ett finger:
Enkelklicka
Dubbelklicka
Trippelklicka för att markera hela stycke

Med två fingrar:
Högerklick
Klicka och dra dokument
Zooma in/ut
Scrolla upp/ned

Höger- och vänsterklick i nedre delen av 
styrplattan med kännbart klick.

Teknisk specifikation:

Kompatibel med Windows och 
MAC operativsystem
Anslutning via USB
Plug & Play
Färg: Svart eller Silver.
Mått: 441 x 125 x 14-27 mm
Sladdlängd 2 meter
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Jobmate Touch Artikelnummer

Svart 500200

Silver 500201

Jobmate Slim tangentbord

Svart 508102

Vit 508103

Jobmate Touch paket  
(Jobmate Touch + Jobmate Slim tangentbord )

Svart 500205

Silver/vit 500206

Jobmate Touch och Jobmate Slim tangentbord  
finns i svart och silver

Jobmate Slim tangentbord
Teknisk specifikation:
• Nordisk tangentlayout gör att tangentbordet passar 

både Sverige, Finland, Danmark och Norge. 
• Språkvalet i datorns inställningar styr vad som visas 

på skärmen.
• Kompatibel med Windows och MAC operativsystem
• Anslutning via USB
• Plug & Play
• Färg: Svart eller Vit
• Mått: 441 x 124 x 20 mm
• Sladdlängd 2 meter


