
RollerMouse Pro

Kombinér design og funktionalitet for 
ergonomisk effekt

Tag en proaktiv tilgang til dit helbred på job og brug en centreret mus, som lader 
dig udføre dit skrivebordsarbejde både komfortabelt og ergonomisk. Med en 
RollerMouse Pro har du kontrol over alt; både markørnavigation, programmerbare 
knapper og et stort scrollhjul er centreret lige foran dig. Vi har designet musen på 
denne måde for at forhindre, at du skal strække, vride eller på anden måde 
overanstrenge dig. Det er nemt at tilpasse musen til dine personlige præferencer 
med de magnetiske håndledsstøtter, der kommer i forskellige
størrelser og materialer.

RollerMouse Pro er designet og udviklet i Skandinavien i samarbejde med 
ergonomiske eksperter. Du kan se det nordiske præg i den minimalistiske design, 
der forener funktionalitet og æstetik.



Tilslut RollerMouse Pro til din PC eller Mac via Bluetooth, USB-modtager eller ledning, afhængigt af 
hvad du foretrækker. Passer til både tastaturer i fuld størrelse og kompakte tastaturer. Styr flere 
skærme på en gang, og indstil de programmerbare knapper til dine foretrukne
genvejsfunktioner.

To hænder er bedre end én

Når du bruger en centreret mus, er dine arme placeret i en naturlig position foran din krop. Det minimerer 
spændinger i dine skuldre, arme og albuer, hvilket giver en mere behagelig og ergonomisk arbejdsstilling. 
Det giver også mulighed for mere variation, da du både kan bruge din højre og venstre hånd til at 
bevæge musemarkøren, som du styrer med fingerspidserne på den klikbare rullestav. Kort sagt har du 
alle funktioner inden for rækkevidde.

Individuelle behov, individuelle løsninger

Tilpas din RollerMouse Pro til dine personlige præferencer med de unikke magnetiske håndledsstøtter, 
som gør det nemt at skifte mellem de forskellige modeller uden brug af værktøj. Vores brede udvalg 
af håndledsstøtter er designet til både at understøtte dine fysiske behov og stilistiske ønsker. Det er 
nemt at skifte kliklyd, markørhastighed og klikmodstand, så du kan finde den indstilling, der fungerer 
bedst for dig.

Plug & Play-installation

Tekniske specifikationer RollerMouse Pro
Tilslutningsmuligheder   Bluetooth/2.4G USB-modtager/USB med ledning
Operativsystem   Windows og OSX
Batteri (trådløs)    Indbygget lithium genopladeligt 2000 mAh
Batterilevetid     3 måneders batteri
Bredde     Slim/Regular/Extended 38,2/38,2/42,4 cm
Dybde     Slim/Regular/Extended 10,8/14,9/14,9 cm
Højde     Slim/Regular/Extended2,3/2,3/2,3 cm 
Knapper/funktioner   6 programmerbare knapper
Klikmodstand     5 niveauer
Markørhastighed (DPI)   10 niveauer (600-2800 DPI)
Produktmaterialer    Genbrugsplast (diverse stoffer til håndledsstøtter)
Garanti     2 års garanti
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