
Perfekt för  Contour Balance keyboard

Hastighet utan kompromisser 
Förbättrad precision och minskad fysisk belastning 
hjälper dig till ökad effektivitet. Med RollerMouse 
Free3 väljer du mellan hela tio markörhastigheter, 
från 600 upp till 2800 dpi. Markören kan nu flyttas 
snabbare och enklare över flera bildskärmar eller 
stora skärmar. Du arbetar säkrare och snabbare. 

Lång rullstav, friare handrörelser
Två händer är bättre än en. Att arbeta med båda 
händerna och variera arbetsställningen hjälper dig 
att undvika obehag och förebygga smärta. Den 
öppna, stabilare rullstaven ger dig hela 35,5 cm stav 
att flytta händerna över, vilket är mer än i någon av 
våra tidigare produkter. 

Bättre arbetsflöde, fler funktioner
Free3 har två nya framåt- och bakåtknappar som 
fungerar med de flesta webbläsare. För att under-
lätta ditt arbetsflöde har den också en rullstav med 
mjukare klick samt en stadig bottenplatta i 
aluminium. Redskapet blir en del av arbetsproces-
sen, istället för att stå mellan dig och utförandet.
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Känn skillnaden i friheten!
Vår snabbaste mus hittills. RollerMouse Free3 kombinerar hög precision och 
komfort med låg design. Det här är redskapet för dig som rör dig mellan olika 
arbetsplatser. Free3 passar bra till tunna och kompakta tangentbord. Den höga 
markörhastigheten låter dig flytta markören lätt och effektivt över större eller flera 
bildskärmar. Den långa rullstaven gör det enkelt att variera arbetsställningen. Du 
arbetar snabbare och bekvämare.
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Funktioner

A   Kopiera - klistra in. Med ett knapptryck.

B   Vänsterklick. Använd den stora vänsterknappen för att vänsterklicka.  

C     Dubbelklick. Gör två klick i ett med ”one touch”-dubbelklickknappen.

D   Snabb och enkel hastighetsväljare. Hög precision justeras enkelt med ett klick. Välj mellan markörhastigheter från 
600 till 2800 dpi. Standardinställningen är 1000 dpi.

E   Scrollhjul. Sidan rullar upp och ner.

F    Högerklick. Använd den stora högerknappen för att högerklicka.

G  Knappar för navigering bakåt - framåt.

H   Rullstav. Rulla staven uppåt, neråt och i sidled för att flytta markören. Använd båda händer för bättre variation och flexi-
bilitet med den helt frilagda rullstaven.

Tekniska specifikationer
Bredd 48,9 cm
Djup 12,1 cm
Höjd 2,3 cm
Rullstavsbredd 35,5 cm
Integrerat handledsstöd   Ja
Markörhastighet (dpi) 600 - 2800dpi
Knappar/funktioner    9 knappar (7 programmerbara knappar)
Anslutning USB-sladd   
Behövs drivrutiner Nej
Garanti 2 år från inköpsdatum
Installation         Plug-and-play
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Innehåll i lådan

• RollerMouse Free3

• Två korta tangentbordsstöd

• Två långa tangentbordsstöd

• Bruksanvisning


