
RollerMouse Red max er en kombinasjon av den elegante RollerMouse Red og den ergonomiske underarmstøtten ArmSup-
port Red. Denne kombinasjonen gir deg hurtighet, nøyaktighet og maksimale støtte. ArmSupport Red sørger også for at 
overkroppen forblir i riktig stilling når du jobber ved datamaskinen. Dette bidrar til å forebygge nakke- og skulderproblemer.

RollerMouse Red max gir den ultimate 
støtten for å opprettholde en nøytral 
posisjon når du skriver eller bruker 
musen, uansett om du står eller sitter.

Din fordel med RollerMouse Red max

I  Innebygd nøyaktighet (2400 dpi)

I  Avslappet kontroll

I  Utvider små arbeidsstasjoner

I  Gir maksimal støtte til armer, nakke og skuldre

I  Utvidelse av skrivebordet sørger for riktig avstand til 
   PC skjermen, noe som gir en bedre kroppsholdning

Much more than support
Overlegen presisjon og enkel betjening, kombinert med maksimal støtte

Fordeler både når du sitter og står

”Behagelig støtte for armer, 
nakke og skuldre”

Kombinasjon av RollerMouse Red og ArmSupport Red.
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Tekniske spesifikasjoner
1.  Forkant 49 cm

2.  På det smalestet 13,5 cm

3.  På det bredeste 60 cm

4.  På det dypeste 28,5 cm

Markørhastighet (dpi) 800/1000/1200/1600/2400

Rekkevidde på rullestang 28 cm

Tilkobling Kabel-USB

Underarmstøttens materiale Slitesterkt kunstskinn

Installering Plug-and-play

Driver kreves Nei

Garanti To år fra kjøpsdato

Kompatibilitet  PC og Mac

Nøkkelfunksjoner: 

A. Rullestang. Rull stangen opp, ned og til siden for å flytte 

    markøren. Ved å bruke begge hendene gir rullestangen mer 

     variasjon og fleksibilitet.

B. Tilpasning av markørhastighet. Velg kjapt og enkelt markør-

     hastighet. Få en enestående nøyaktighet med ett klikk.  Velg mellom 

     fem hastigheter fra 800 til 2400 dpi.

C.  Kopier. Kopiér med én enkel berøring. 

D.  Lim inn. Lim inn med én enkel berøring.

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

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

G.  Scrollhjul. Et nytt, bredere scrollhjul av gummi gjør klikkefunksjonen enklere og smidigere. Navigasjon opp og ned, 

     midtklikk og automatisk "scroll lock"-funksjon.

H.  "One touch"-dobbelklikk. Dobbeltklikk med én enkel berøring.
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