
Rollermouse Red max kombinerar prestanda och prisbelönt design från RollerMouse Red med ergonomi och avlast-
ning från ArmSupport Red. Kombinationen ger dig hastigheten, precisionen och det optimala nyttan av båda produkter. 
Dessutom ser Armsupport till att din överkropp förblir i rätt position när du sitter vid datorn. Du reducerar risken för att få 
besvär i nacke och axlar.

Rollermouse Red max ger det ultimata 
stödet för att bibehålla en neutral hålln-
ing framför datorn antingen i stående 
eller sittande ställning.

Din fördel med RollerMouse Red max

I  Inbyggd precision (2400 dpi)

I  Bekväm kontroll 

I  Förlänger små arbetsytor.  

I  Ger ett bekvämt stöd åt armar och axlar.  

I  Designad för att minska risken för arbetsrelaterad  

   belastningsskador.  

I  Maksimal stöd åt armar och axlar.  

Much more than support
Oöverträffad precision med bekväm och enkel användning i 

kombination med optimalt stöd

KombinationavRollerMouse Red og ArmSupport Red.

Ger en bättre arbetsställning.

”Ett bekvämt stöd åt armar, 
nacke och axlar.”

www.contourdesign.com/SE | info@contour-design.com
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Tekniska specifikationer
1.  Framkant 49 cm

2.  Smalaste stället 13,5 cm

3.  Bredaste stället 60 cm

4.  Djupaste stället 28,5 cm

Pekarhastighet, upplösning (dpi) 800/1000/1200/1600/2400

Tillgänglig rullstavsbredd 28 cm

Anslutning Kabel-USB

Material på ArmSupport Red Hållbart konstläder

Installation Plug-and-play

Drivrutin krävs Nej

Garanti Två år från inköpsdatum

Kompatibilitet  PC och Mac
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Nyckelfunktioner: 

A.  Rullstav. Rulla staven uppåt, neråt och i sidled för att flytta 
     muspekaren. Använd båda händerna och upptäck variationen och 
     flexibiliteten med en helt öppen rullstav.
B. Justera pekarhastigheten. Ställ in pekarhastigheten snabbt och lätt. 
     Få ökad precision med ett enda klick. Välj mellan fem olika pekarhastigheter 
     från 800 dpi till 2400 dpi.
C.  Kopiera. Kopiera med ett klick.

D.  Klistra in. Klistra in med ett klick.

E.  Vänsterklicka. Vänsterklicka med den stora vänsterknappen.

F.  Högerklicka. Högerklicka med den stora högerknappen.

G.  Scrollhjul. Ett nytt, bredare, gummerat scrollhjul gör det både lättare och smidigare
      att klicka och scrolla.
H. Dubbelklicka. Dubbelklicka med bara ett klick.


