
Much more than a mouse
Markørstyringen for PC og Mac er blitt fullstendig Redesignet.

Nå kan du velge om du ønsker en RollerMouse Red med kort 
eller dyp håndleddstøtte, etter det som passer best for deg. 
RollerMouse Red passer fint for mindre arbeidsområder eller 
om du ønsker å bruke den sammen med en underarmstøtte.

Vi anbefaler RolllerMouse Red plus for en mer komfortabel og 
bedre overgang fra RollerMouse til bordet ved hjelp av en 
dypere håndleddstøtte.

Øker produktiviteten 
Enkel å bruke. Med én gang. Sentral plas-
sering rett foran deg gir færre slitsomme og 
unødvendige bevegelser.

Teknologien på innsiden av rullestangen:

• 7 sensorer beskyttet på innsiden av rullestangen.

• Sentralt plassert dobbel laser med 6 ytre sensorer for
 å spore markørbevegelser, endeposisjon og feilplassering 
 av rullestangen.

*2013 Harvard Study

Opplev en enestående presisjon og enkel styring med finger-
tuppene takket være vår unike rullestang med struktur.

RollerMouse Red er den nye måten å arbeide på. Bedre og mer 
nøyaktig kontroll over markøren. RollerMouse reduserer belast-
ningen på musklene i underarmen med nesten 20 %*, og lar deg 
jobbe med en helt nøytral plassering av hånden. 

Bak produktet står Contour Design, grunnlagt i 1995 med 
ett eneste formål, lage løsninger som lar brukerne arbeide  
trygt på egne PC-er, uten risiko for fysisk smerte eller skade.

Små endringer med stor betydning:

• Større rullestang med struktur 

• Klikk uten å belaste fingrene

• Høyere dpi 

• Aluminumhus

Nye funksjoner:

• Tilpasning av kopier- og lim inn-funksjonene

• Tilpasning av kraften som kreves for å klikke på stangen

• Justering av klikkelyd

• Deaktivering av klikkelyd

• Deaktivering av klikk med stangen

www.contour-design.no  |  info@contour-design.no
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Nøkkelfunksjoner: 

A. Rullestang. Rull stangen opp, ned og til siden for å flytte markøren. Ved å bruke  
 begge hendene gir rullestangen mer variasjon og fleksibilitet.

B. Tilpasning av markørhastighet. Velg kjapt og enkelt markørhastighet. Få en 
 enestående nøyaktighet med ett klikk. Velg mellom fem hastigheter fra 800 til 2400 dpi.

C. Kopier. Kopiér med én enkel berøring. 

D. Lim inn. Lim inn med én enkel berøring.

E.  Venstreklikk. Bruk den store knappen til venstre for å venstreklikke.

F.  Høyreklikk. Bruk den store knappen til høyre for å høyreklikke.

G. Scrollhjul. Et nytt, bredere scrollhjul av gummi gjør klikkefunksjonen enklere og  
 smidigere. Navigasjon opp og ned, midtklikk og automatisk "scroll lock"-funksjon.

H. "One touch"-dobbelklikk. Dobbeltklikk med én enkel berøring.

Tekniske spesifikasjoner
Markørhastighet (dpi) 800/1000/1200/1600/2400

Rekkevidde på rullestang 28 cm

Bredde på rullestang 18 cm

Høyde på rullestang 2,3 cm

Tilkobling Kabel-USB

Bredde på enhet (Red) 41 cm

Bredde på enhet (Red plus) 42 cm

Dybde med håndleddstøtte (Red) 10 cm

Dybde med håndleddstøtte (Red plus) 15,5 cm

Dybde uten håndleddstøtte 8 cm

Installering Plug-and-play

Driver kreves Nei

Garanti To år fra kjøpsdato

Kompatibilitet  PC og Mac
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