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RollerMouse mobile
inte lika stor - men samma funktionalitet
RollerMouse mobile är din nya ergonomiska mus när du är på språng. Det handlar om en kompakt version 
av Contours välkända centrerade mus, som innebär att du arbetar med händerna placerade framför dig i en 
naturlig och avslappnad position. Med rullstången varierar du automatiskt din arbetsposition genom att använ-
da både höger och vänster hand. Du undviker de mikrorörelser som uppstår när du använder en enhandsmus 
eller pekplatta på bärbara datorer - vilket ökar risken för musarm. Oavsett om du arbetar hemifrån, är resande 
konsult, student eller anställd på en arbetsplats med aktivitetsbaserat kontor kan RollerMouse mobile förhindra 
och lindra spänningar och smärta i kroppen.

Inte lika stor - men samma funktionalitet
Även om RollerMouse mobile är mycket mindre än Contours tidigare model-
ler, betyder det inte att funktionaliteten har försämrats. RollerMouse mobile 
har en bred rullstång med hög precision och dubbel sensor, som ger samma 
funktionalitet som andra RollerMouse-modeller - trots dess mindre storlek.

Smärtfritt arbete på språng
Eftersom RollerMouse mobile är liten, kompakt och trådlös kan du enkelt ta 
den med dig när du är på språng - så att du kan arbeta utan ansträngning och 
smärta. Du kan enkelt placera den i fodralet så att så att den skyddas och tar 
upp så lite utrymme som möjligt.

Ställ in den efter dina behov
Det finns dessutom fem programmerbara knappar på RollerMouse mobile, 
så du kan välja dina egna genvägar. Om du ofta använder kopiera / klistra in, 
blir ditt arbete bara lättare i framtiden.  

Precision i toppklass
RollerMouse mobile har flera DPI-nivåer, som styr markörens hastighet och 
precision. Det är möjligt att ställa in upp till 3000 DPI som högsta hastighet, 
vilket gör ditt arbete effektivt och mer exakt. Lycka till på jobbet!
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Tekniska specifikationer
Bredd: 30,5 cm
Djup: 6,5 cm
Höjd: 2,3 cm
Vikt: 0,360 kg
Material (RollerMouse): Helt täckt av ett aluminiumskal
Material (Fodral): Alcantara
Integrerat handledsstöd: Nej
Markörhastighet (dpi): Välj mellan markörhastigheter från 600 till 3000 dpi
Knappar/funktioner: 5 programmerbara knappar
Anslutning: Kablet USB, Trådlös anslutning via USB-anslutning eller Bluetooth 4.0
Behövs drivrutiner: Plug-and-play-installation via USB - inget behov av drivrutiner
Medföljande kabel: USB-C till USB-A-kabel
Garanti: 2 år från inköpsdatum
Kompatibilitet: OSX och Windows

Funktioner

A  På / Av-funktion.

B  Vänsterklick. Använd den stora vänsterknappen för att vänsterklicka

C  Kopiera. Ctrl + C med bara ett klick. 

D  Scrollhjul. Sidan rullar upp och ner.

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

F   Högerklick. Använd den stora högerknappen för att högerklicka.

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

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

 600 till 3000 dpi.
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