
Ergonomi och läcker design med glidreglagenavigation
Säg hej till Contours senaste familjemedlem. SliderMouse Pro är en centrerad mus som gör att 
du kan arbete bekvämt vid skrivbordet, i ergonomiska positioner -  utan att sträcka, vrida och 
anstränga din kropp. Vår nya markörnavigering med det intuitiva mekaniska glidreglaget är 
integrerat ovanpå Slidermouse Pro, vilket gör att dina händer fritt kan vila över hela musens 
bredd. För att göra den till din egen ger vi dig möjligheten att sömlöst anpassa den så att den 
matchar dina preferenser, med magnetiska handledsstöd i olika storlekar och material.

SliderMouse Pro är designad och utvecklad i Skandinavien i samarbete med ergonomiska 
experter. Produkten är inspirerad av norden, vilket du ser i den minimalistiska designen som 
förenar funktionalitet med estetik.



Ta hand om din kropp
Med en centrerad mus placeras dina armar i ett naturligt, avslappnat läge framför  
kroppen. Det gör att du slipper spänningar i axlar, armar och armbågar, vilket ger en 
helt annan ergonomisk arbetsposition. Nu kan du använda såväl din högra som din 
vänstra hand för att styra muspekaren. Du kan också styra det klickbara glidreglaget 
med ett försiktigt fingertryck. Dessutom har du alla dina favoritfunktioner inom räckhåll.

Anpassa den efter dina behov
autformat för att stödja dina fysiska behov och stilistiska önskemål. Du justerar enkelt 
klickljud, markörhastighet och klickmotsånd utifrån vad som passar dig bäst.

Enkel installation
Anslut SliderMouse Pro till din PC eller Mac via Bluetooth, USB-mottagare eller kabel, 
beroende på vad du föredrar. SliderMouse Pro passar till alla tangentbordstorlekar. Du 
kan använda flera skärmar och anpassa de programmerbara knapparna utifrån dina 
genvägsfavoriter.

Batteritid (trådlös)    Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri 2000 mAh, 
      3 månaders batteritid
Knappar/funktioner    6 programmerbara knappar 
Klickmotstånd     5 nivåer
Anslutning      Bluetooth/2,4 G USB-mottagare/USB-kabel
Markörhastighet (DPI)   10 nivåer (600-2800 DPI) 
Operativsystem    Windows och OSX
Bredd      Slim/Regular/Extended 38,3/38,3/42,4 cm
Djup       Slim/Regular/Extended 12,3/16,5/16,5 cm
Höjd       Slim/Regular/Extended 2,3/2,3/2,3 cm
Produktmaterial     Återvunnen plast (olika tyger för handledsstöd)
Garanti      2 års garanti
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Tekniska specifikationer SliderMouse Pro


