
	

Produkttekst for katalog og nettsider 
 
 
RollerMouse Free3 Wireless 
Vår raskeste mus hittil. RollerMouse Free3 Wireless kombinerer høy presisjon og 
komfort med lav design. Dette er verktøyet for deg som beveger deg mellom ulike 
arbeidsplasser. Free3 Wireless er lav og passer godt sammen med tynne og kompakte 
tastaturer. Takket være den høye markørhastigheten kan du flytte markøren enkelt og 
effektivt over større eller flere skjermer. Den lange rullestaven gjør det enkelt å 
variere arbeidsstilling. Du jobber raskere og mer behagelig.  
 
Hastighet uten kompromisser 
Forbedret presisjon og redusert fysisk belastning gjør at du kan jobbe mer effektivt. 
Med RollerMouse Free3 Wireless kan du velge blant hele ti markørhastigheter, fra 600 
og opptil 2800 dpi. Markøren kan nå flyttes raskere og enklere over flere 
bildeskjermer eller store skjermer. Du jobber smartere og raskere. 
 
Bred rullestav, friere håndbevegelser 
Jobb med begge hendene Når du jobber med begge hendene og kan variere 
arbeidsstilling, unngår du ubehag og forebygger smerter. Den åpne, stabile 
rullestaven er hele 35,5 cm – den lengste vi noensinne har hatt. 
 
Bedre arbeidsflyt, flere funksjoner 
Free3 Wireless har to nye fremover- og bakoverknapper som fungerer med de fleste 
nettlesere. For at arbeidet skal gå enda lettere unna, har den også en rullestav med 
mykere klikk samt en stødig bunnplate i aluminium. Verktøyet blir en del av 
arbeidsprosessen i stedet for å stå mellom deg og det du skal gjøre. 
 

• 9 knapper (7 forhåndsprogrammerte funksjoner) 
• Kun 2,3 cm høy – fortsatt den laveste i RollerMouse-familien 
• Den helt åpne og mer stabile rullestaven (25 cm) på hele 35,5 cm gir god 

arbeidsplass. 



	

• En trådløs USB-dongel som kan brukes med både Free3 og Balance Keyboard 
samtidig. Dette eliminerer behovet for å bruke to USB-porter.   

• Overlegen presisjon – opptil 2800 dpi 
• Ti markørhastigheter, fra 600 til 2800 ppt, vist i både blått (de fem første 

hastighetene) og grønt (hastighet seks til ti). 
• Mulighet til å sjekke batteristatusen med ett knappetrykk, slik at du vet når det 

er på tide å lade opp. 
• Integrert håndleddstøtte i kunstlær 
• USB-installasjon med plug-and-play – ingen driver nødvendig 
• To års garanti 
• Mål (høyde/lengde/dybde): 2,3 cm / 48,9 cm / 12,1 cm 


