
Fördelar med Delta 
Delta ger en ny dimension till Mousetrappers breda sortiment av 
centrerade ergonomiska muslösningar. Dess breda, unika Control 
Bar i kolfiber har en mjuk struktur som hjälper dig att arbeta exakt 
och effektivt. 
 Längden är anpassad för att göra Control Bar lättillgänglig när 
du använder tangentbordet. Upplösningen på 4000 dpi gör det 
enkelt att rulla, klicka och zooma och ger dig en enastående precis 
känsla när du arbetar. 
 De sex programmerbara knapparna ger dig frihet att skapa 
kreativa genvägar som gör arbetet enklare. Det är lätt att ändra 
knapparnas funktioner via MT Keys. 
 Delta har en USB-hub för att ladda och ansluta andra enheter.

Delta finns tillgänglig i två färger och i två olika storlekar.
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Delta Regular Grå
 » Bredd: 500 mm
 » Höjd: 27 mm
 » Djup: 120 mm
 » Vikt: 830 g
 » Art.nr: MT151

Delta Regular Svart
 » Bredd: 500 mm
 » Höjd: 27 mm
 » Djup: 120 mm
 » Vikt: 830 g
 » Art.nr: MT153

Delta Extended Grå
 » Bredd: 500 mm
 » Höjd: 27 mm
 » Djup: 145 mm
 » Vikt: 910 g
 » Art.nr: MT150

Delta Extended Svart
 » Bredd: 500 mm
 » Höjd: 27 mm
 » Djup: 145 mm
 » Vikt: 910 g
 » Art.nr: MT152

Delta

Nu lanserar vi Mousetrapper Delta som kompletterar vårt erbjudande av ergonomiska muslösningar. 
Delta styr du med vår nyutvecklade rullstav i kolfiber, Control Bar, istället för vår unika styrmatta Control 
Pad. Control Bar ger dig en avslappnad, centrerad position – och med sex anpassningsbara knappar får 
du stöd för att arbeta effektivare. Delta är tillverkad i Sverige och dessutom gjord av återvunnen plast!

Nyckelfunktioner 
 » Ergonomisk design
 » 255 mm bred Control Bar med klick- och scrollfunktion som 

kan röras i hela 125 mm i sidled
 » 6 programmerbara knappar som enkelt kan anpassas med 

hjälp av MT Keys på www.mousetrapper.com/software
 » Mjukt handlovsstöd som kan desinficeras
 » Handlovsstödet är lätt att byta ut med sin magnetiska 

infästning
 » Tillverkad i återvunnen plast
 » Justerbart friktions/höjdunderlägg för tangentbordet
 » 2 USB portar (3,3V) för att ladda och ansluta ytterligare enheter
 » Ansluts med medföljande USB-Micro kabel
 » 4000 dpi
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Du styr smidigt markören med Control Bar – Mousetrappers 
nyutvecklade rullstav. Du scrollar mjukt och smidigt och klickar 
med en lätt tryckning på rullstaven. Vi har letat länge efter rätt 
yta på rullstavens insida, vilket gör att den glider smidigt och 
behagligt och i det närmaste friktionsfritt. Control Bar gör det 
enkelt att arbeta både ergonomiskt och effektivt.

 » Ställ in stolen så att fötterna kan ha stöd mot golvet och sträck 
på ryggen även när du sitter

 » Arbeta med armarna nära kroppen
 » Ha stöd för armarna på ett underarmstöd eller bord
 » Variera din arbetsställning, stå upp och jobba ibland med hjälp 

av ett höj- och sänkbart skrivbord
 » Placera skärmen på ett bekvämt avstånd så att det känns bra 

för både ögon och nacke
 » Förebygg belastningsskador (RSI) genom att se över ditt val  

av datormus

Den centrerade placeringen av Mousetrapper framför tangentbordet ger en god ergonomisk 
arbetsställning med armarna nära kroppen och händerna nära tangentbordet. 
 Det innebär att du både förebygger och många gånger kan lindra de belastningsskador som kan 
uppkomma i samband med att du jobbar utanför din egen axel – som du gör med en vanlig datormus.  
Du behöver alltså inte sträcka dig efter musen på skrivbordet längre. De breda och mjuka handlovstöden 
ger samtidigt stöd och avlastning för nacke, axlar, arm och handled.

Tips för en bättre arbetsställning 
och ergonomi:

Mousetrappers unika rullstav


