
Pro3 
Wireless
Kommer 

snart!

Gynnsamma rörelsemönster 
Få ut maximalt av varje dag genom att röra dig 
efter kroppens egna förutsättningar. RollerMouse 
Pro3:s design förebygger och lindrar belastnings-
skador i händer, armar och nacke som orsakas 
av felaktiga arbetspositioner framför datorn. Med 
en naturlig sittställning, med skonsamma rörelser 
och händerna framför kroppen, reducerar du 
påfrestningar – hela vägen ned från halsen till 
fingrarna. Den minskade ansträngningen gör att 
du kan ta kontroll över arbetsdagen med ett helt 
nytt fokus. Arbeta bekvämt och effektivt, på egna 
villkor.

Små detaljer som gör stor skillnad
Snabba upp ditt arbetsflöde! Pro3 är utrustad 
med smarta funktioner. Copy/paste och 
dubbelklick är bara ett knapptryck bort. 
Du justerar enkelt klickmotstånd och markörhas-
tighet efter dina behov. Rullstavens strategiska 
placering gör att du kan peka och klicka med 
båda händerna i samspel. Snart arbetar du 
fortare, skönare och smidigare än någonsin förut! 
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RollerMouse Pro3 är ett beprövat arbetsredskap i en ny modernare tappning. En användarvänlig datormus 
som utformats för naturliga arm- och handrörelser i datorarbetet. Med sina flexibla lösningar och en snabbare 
teknik ger Pro3 en hög precision. Passar dig som arbetar med ett tangentbord i fullstorlek eller föredrar en 
delvis täckt rullstav. Det smala handledsstödet gör att musen fungerar utmärkt både vid mindre arbetsplatser 
och i kombination med ett separat underarmsstöd. Ergonomiskt anpassad för att du ska kunna sitta längre 
stunder vid datorn – och hitta en skönare arbetsposition. 

Uppdaterad trotjänare med 
fler funktioner! 
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Funktioner

A   Kopiera. Ctrl + C med bara ett klick. 

B   Vänsterklick. Använd den stora vänsterknappen för att vänsterklicka.  

C     Dubbelklick. Gör två klick i ett med ”one touch”-dubbelklickknappen.

D   Snabb och enkel hastighetsväljare. Hög precision justeras enkelt med ett klick. Välj mellan markörhastigheter från 600 till 

2400 dpi. Standardinställningen är 1000 dpi.

E   Scrollhjul. Sidan rullar upp och ner.

F    Högerklick. Använd den stora högerknappen för att högerklicka.

 Klistra in. Ctrl + V – klistra in med ett klick.

H  Rullstav. Rulla staven med fingertopparna upp, ned och åt sidorna för att flytta markören. 

Fem programmerbara knappar

Tre olika lägen
PC - läge / Mac - läge / HID - läge

Inställbar markörhastighet

G

Tekniska specifikationer
Bredd 48,8 cm
Djup 9,9 cm
Höjd 2,9 cm
Rullstavsbredd 17 cm
Integrerat handledsstöd   Ja
Markörhastighet (dpi) 600 - 2400 DPI
Knappar/funktioner    8 knappar (5 programmerbara knappar)
Anslutning USB-kabel 
Behövs drivrutiner Nej
Garanti 2 år från inköpsdatum
Kompatibilitet PC och Mac
Installation         Plug-and-play
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Passar fullstora tangentbord


