
RollerMouse Pro2 plus ger dig samma fördelar som RollerMouse Pro2. Med RollerMouse Pro2 plus får du ett djupare handledsstöd vilket 
ger ökad komfort. Detta handledsstöd ger en längre och mjukare övergång från skrivbord till RollerMouse och tangentbord. Den mjuka inre 
kärnan påminner om minnesskum och har ett överdrag av konstläder, vilket ger ett mjukt stöd åt både händerna och armarna genom att 
fördela trycket över ett större område.

RollerMouse Pro2 
• Unika tangentbordsstöd för bästa vinkel och höjd

• Dedikerade ”ett-klick”-knappar för att kopiera/klistra in

• En dekal visar de sju förprogrammerade funktionerna

• Med en knapp växlas upplösningen enkelt mellan 750 dpi 
   och 1250 dpi

• Förbättrade handledsstöd med yta av konstläder

Funktioner
|   Längre rullstav ger mer plats för bägge händerna.

|   Sju förprogrammerade knappar, inklusive ”ett-klick”- knappar 
     för dubbelklick och kopiera/klistra in.

|   Knapparna kan programmeras individuellt.

|   Unika tangentbordsstöd för bästa vinkel och höjd på 
     tangentbordet.

|   Förbättrade handledsstöd i hållbart konstläder av hög kvalitet.

|   Markörens hastighet kan justeras för maximal precision.

Kunderfarenheter
|    Över 500 000 RollerMouse-användare skördar redan frukterna 

av ökad effektivitet och en bättre arbetsposition – oftast helt 
utan smärtor.

Kom igång
|   Fungerar med både PC och Mac. Det är bara att ansluta den 
     till en USB-port och sätta igång.

Ergonomi
|   Den centrala positionen innebär att du kan hålla dina armar
     och händer bekvämt framför dig – du behöver inte sträcka dig 
     efter den traditionella musen.

|   Smärtor i axlar, armbågar, nacke och andra belastningsska-
     dor förebyggs eller minskas.

|   Kan användas med både vänster och höger hand för större 
     variation och bättre komfort.

|   Styr enkelt och exakt markören med fingertopparna på rull-
     staven.

|   Markörens hastighet och precision kan justeras vid behov.

|   Unika tangentbordsstöd gör det möjligt att justera 
     tangentbordets placering för bästa höjd och vinkel.

|   Mindre fysisk belastning och förbättrad precision underlättar 
     arbetet och ger en högre effektivitet.
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Tekniske spesifikasjoner
Pekarhastighet, upplösning (dpi) 750/1250

Tillgänglig rullstavsbredd 16 cm

Höjd 3,2 cm

Bredd (Pro2) 51 cm

Bredd (Pro2 plus) 53 cm

Djup (Pro2) 14 cm

Djup (Pro2 plus) 20,5 cm

Installation Plug-and-play

Drivrutin krävs Nej

Garanti Två år från inköpsdatum

Kompatibilitet PC och Mac

Nyckelfunktioner

Populära och ofta använda knappar finns inom bekvämt räckhåll. Sju förprogrammerade
knappfunktioner minskar onödiga och skadliga mikrorörelser.

A   Rullestav. Rulla staven upp, ned och åt sidorna för att flytta markören.
        RollerMouse Pro2 har en större öppning för rullstaven som gör det ännu lättare
        att använda båda händerna för större variation och flexibilitet i arbetet.

B  Kopiera. Ctrl + C med bara ett klick.

C   Vänsterklicka. Använd den stora knappen till vänster för att vänsterklicka.

D   Scrollhjul. Rulla upp och ned och automatisk scroll lock-funktion.

E    Dubbelklicka. Få ett dubbelklick med bara ett klick. 

F   Högerklick. Använd den stora knappen till höger för att högerklicka.

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

Plug-and-play
RollerMouse Pro2 är
verkligen enkel att
installera och använda
– anslut den bara till din
dators USB-port och du
är redo att arbeta.
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