
Perfekt for  Contour Balance Keyboard

Hastighet uten kompromisser
Forbedret presisjon og redusert fysisk belastning 
gjør at du kan jobbe mer effektivt. Med Roller-
Mouse Free3 kan du velge blant hele ti markørhas-
tigheter, fra 600 og opptil 2800 dpi. Markøren kan 
nå flyttes raskere og enklere over flere bildeskjer-
mer 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, unn-
går 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 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 alu-
minium. Verktøyet blir en del av arbeidsprosessen 
i stedet for å stå mellom deg og det du skal gjøre.
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Økt frihet og kontroll
Vår raskeste mus hittil. RollerMouse Free3 kombinerer høy presisjon og komfort 
med lav design. Dette er verktøyet for deg som beveger deg mellom ulike 
arbeidsplasser. Free3 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.
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Funksjoner

A  Kopier, lim inn. Med ett knappetrykk.

B  Venstreklikk. Bruk den store knappen til venstre for å venstreklikke.   

C     Dobbeltklikk. Gjør to klikk i ett med one touch-knappen.

D   Rask og enkel hastighetsvelger. Høy presisjon justeres enkelt med ett klikk. Velg mellom markørhastigheter fra 600 til 
2800 dpi. Standardinnstillingen er 1000 dpi.

E   Scrollhjul. Siden ruller opp og ned.

F    Høyreklikk. Bruk den store knappen til høyre for å høyreklikke.

G  Knapper for å navigere bakover og fremover.

H   Rullestav. Rull staven oppover, nedover og til siden for å flytte markøren. Bruk begge hender for bedre variasjon og 
fleksibilitet med den helt åpne rullestaven.

Tekniske spesifikasjoner
Lengde 48,9 cm
Dybde 12,1 cm
Høyde 2,3 cm
Rullestavbredde 35,5 cm
Integrert håndleddstøtte Ja
Markørhastighet (dpi) 600 - 2800dpi
Knapper/Funksjoner   9 knapper (7 programmerbare knapper)
Tilkobling USB-kabel
Driver kreves Nei
Garanti To år fra innkjøpsdato
Installering     Plug-and-play
Kompatibilitet PC og Mac
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Hva finnes i esken?

• RollerMouse Free3

• 2 korte tastaturhevere

• 2 lange tastaturhevere

• Brukermanual


