
Underarmsstödet hjälper till att avlasta hela underarmen och 
axlarna. Den är ett bra komplement till din Mousetrapper.  
Den assymetriska formen ger bättre stöd vid arbete med 
vinklad arm ställning.

Ytmaterialet är slätt vilket gör underarms stödet lätt att torka av. 

Stödet fästs i bordet med ett eller två klämfästen. Bords- 
skivan kan vara upp till 4 cm tjock.

Underarmsstöd
Till Moussetrapper advance och office

Mått

Bredd: 665 mm

Höjd: 20 mm

Djup: 210 mm

Art.nr:

MO407
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683 m
m

597 m
m



Mousetrapper advance passar dig som sitter vid 
en stationär arbetsplats och använder ett nor-
malstort tangentbord. Advance har fler använ-
darmöjligheter än office och du kan precis som 
med flexible byta, flytta och skapa egna funktio-
ner på knapparna med hjälp av MT Keys.

Mousetrapper advance + har exakt samma funk-
tioner som advance. Skillnaden är att advance + 
har en gummilackerad yta och avtorkningsbara 
handledsstöd som tål ytdesinfektionsmedel.

Mousetrapper 
advance / advance +

•	 Fem programmerbara knappar

•	 Stor styrmatta med klick- och scrollfunktion

•	 Möjlighet till flera användarprofiler

•	 Breda och mjuka handledsstöd som avlastar

•	 Smart, utvikbart tangentbordsunderlägg

•	 Upplösning 800 dpi

•	 Advance + har nya, smarta ytmaterial  
anpassade för ytdesinfektionsmedel 1

Mousetrapper office passar till ett normalstort 
tangentbord och är perfekt för dig som nöjer dig 
med basfunktioner.

Office har samma smarta grundfunktioner som 
de andra modellerna: en unik styrmatta, ett an-
tal funktionsknappar vars funktioner du kan byta 
plats på samt avlast-ande handledsstöd.

Mousetrapper
office

•	 Fyra knappar (inklusive scroll)

•	 Du kan byta plats på knapparnas funktioner

•	 Stor styrmatta med klickfunktion

•	 Breda och mjuka handledsstöd som avlastar

•	 Finns i svart och vitt

MT Keys laddar du ner gratis från www.mousetrapper.se  
Din Mousetrapper kräver ingen egen eller separat drivrutin utan använder sig av datorns egna drivrutiner.  
2 På Mousetrapper office kan funktionerna endast bytas mellan knapparna.

MT Keys är ett program som passar till alla Mousetrappers produkter. Programmet 
gör det möjligt att byta, flytta, skapa egna eller stänga av funktioner på knapparna 
och styrmattan, samt ställa in hastigheten på muspekaren.2 Programmet gör 
Mousetrapper mer flexibel och möjlig att anpassa efter användarens önskemål 

och behov. Funktionerna och möjligheterna skiljer sig mellan de olika produkterna.

1  Den gummilackerade ytan och de avtorkningsbara handledsstöden gör det svårare för bakterier och smuts att få fäste. De nya ytmaterialen kan rengöras med Liv Ytdesinfektion 70, 
Daxs Ytdesinfektion Plus, Des 45+ Ytdesinfektion eller upp till 85 % sprit (ej aceton).


