
Tuotetiedot
CONTOUR RollerMouse Red MAX

Tuotekoodi: 2535432

Valmistaja: CONTOUR DESIGN

Valmistajan
tuotekoodi:

RM-RED MAX

Valmistajan takuu: 24 kuukauden
vienti takuu

Myyntiargumentit

• Sisäänrakennettu tarkkuus
Ohjaustanko käyttää uutta 7SENSES-ohjausteknologiaa, joka takaa vertaistaan hakevan osoittimen
tarkkuuden ja hallinnan. Anturit ovat tangon sisällä suojassa pölyltä ja lialta. 7SENSES-ohjausteknologia
ohjaa osoittimen sijaintia ja säätää jatkuvasti nopeutta ja kiihdytystä. Se pitää ohjaustangon aina
mahdollisimman keskellä ja sovittaa hiiren nopeuden intuitiivisesti käyttäjän työskentelynopeuteen, mikä
vähentää mikroliikkeitä ja parantaa tehokkuutta.

• Vaivaton hallinta
Suuremmalla ja paremmalla ohjaustangolla hiiren hallinta on helpompaa ja rasitus vähäisempää.
Contour Design on muuttanut mekaanisen hiiren napsautuksen virtuaaliseksi napsautukseksi ja poistanut
vastereaktion voiman, mikä pienentää rasitusvammojen riskiä. Digitaalinen napsautus yhdistettynä
paksumpaan ja kuvioituun ohjaustankoon helpottaa hallintaa ja myös tuntuu miellyttävältä.

• Rollermouse DNA
RollerMouse asetetaan näppäimistön eteen keskelle, joten hiirtä ei tarvitse kurotella niskaa, olkapäitä,
kyynärpäitä ja ranteita rasittavalla tavalla. Asento pysyy hyvänä työskentelyn ajan, mikä ehkäisee
rasitusvammoja. Työskentelyn aikana kannattaa käyttää rannetukea, molempia käsiä ja vaihdella asentoa.
RollerMousella työskentely on mukavampaa.

• Helppokäyttöinen, heti käyttövalmis
Uusi ohjaustanko on aiempaa helppokäyttöisempi ja entistäkin tarkempi. Suuri pinta-ala tekee hiirellä
osoittamisesta ja napsauttamisesta tarkempaa. RollerMouse sovittaa itsensä käyttäjän työskentelyyn aina
CAD-ohjelmia käyttävistä ammattilaisista peruskäyttäjään.

Tuote

Tuotenimike: CONTOUR Rollermouse Red MAX

Kuvaus: CONTOUR RollerMouse Red MAX

EAN-koodi: 0743870006658

Yleistä

Laitteen tyyppi Rollerbar

Paketin sisältö: ArmSupport

Suunnistus Oikea- ja vasenkätiselle

Väri Punainen

Syötelaite

Liitettävyystekniikka Langallinen

Liitäntä USB

Liikkeen
havaitsemistekniikka

Kaksinkertainen laser

Painikkeiden määrä 8

Liiketarkkuus 2400 dpi

Ominaisuudet Ohjelmoitavat painikkeet, vierityspyörä, Twin-Eye Laser teknologia, vaihdettava
risoluutio



Laajennus / Kytkeytyvyys

Liitännät 1 x USB - 4 nastan USB Type A

Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset

Vaadittu käyttöjärjestelmä Apple MacOS 8.1, Apple MacOS X, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows
Server 2008, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8

Valmistajan takuu

Huolto ja tuki Rajoitettu takuu - 2 vuotta

Yhteensopivuustiedot

Suunniteltu malleihin P/N: RM-AS RED

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy.

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista.
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