
Pro3 
Wireless
Kommer 

snart!

Inställbara funktioner. 
Pro3 har flera användbara funktioner, t.ex. klipp-
och-klistra med en klickning, tre olika lägen och 
möjlighet att ställa in knappmotstånd och mar-
körhastighet. Välj mellan tio markörhastigheter 
från 600 till 2400 dpi med hjälp av markörhastig-
hetsknappen i mitten. De blå lamporna visar vilken 
hastighet du för närvarande har inställd, från lägsta 
till högsta. Du kan justera hur hårt man behöver 
trycka för att klicka med musen. Detta ställs in med 
hjälp av klickreglaget på undersidan av RollerMou-
se Pro3. För reglaget åt sidan tills du hittar det mot-
stånd som fungerar bäst för dig.

Nytt utseende.
Basen av aluminium minskar risken för att enheten 
ska rubbas ur sitt läge. Handledsstödet i konstläder 
löper längs hela enheten. Skrollhjulet är smartare 
och det går lättare att navigera runt. Till RollerMou-
se Pro3 medföljer tangentbordsstöd som placeras 
mitt på enheten. Tangentbordsstöden är gumme-
rade och håller enheten stadigt på plats. Ju stadi-
gare RollerMouse Pro3 ligger mot bordet, desto 
lättare hittar du rätt knappar och kan arbeta i den 
ställning du föredrar.
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RollerMouse Pro 3 har utvecklats för arbetsuppgifter som kräver många repetitiva rörelser. Pro3 är ett bra val 
för yrkesarbetande och andra som använder musen mycket varje dag. Eftersom Pro3 placeras framför tangent-
bordet behöver du inte sträcka dig efter musen, vilket minskar belastningen på nacke och fingrar. RollerMouse 
bredd gör den speciellt lämpad för standard- eller fullstora tangentbord, som också är bekväma att skriva på. 
Med RollerMouse Pro3 kan du jobba snabbare och bekvämare.  

Ökad bekvämlighet och kontroll!
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Funktioner

A   Kopiera - Ctrl + C med bara ett klick. 

B   Vänsterklick. Använd den stora vänsterknappen för att vänsterklicka.  

C     Dubbelklick. Gör två klick i ett med ”one touch”-dubbelklickknappen.

D   Snabb och enkel hastighetsväljare. Hög precision justeras enkelt med ett klick. Välj mellan markörhastigheter från 600 till 

2400 dpi. Standardinställningen är 1000 dpi.

E   Scrollhjul. Sidan rullar upp och ner.

F    Högerklick. Använd den stora högerknappen för att högerklicka.

 Klistra in. Ctrl + V – klistra in med ett klick.

H  Rullstav. Rulla staven upp, ned och åt sidorna för att flytta markören. RollerMouse Pro3 har en större öppning för rullstaven              

        som gör det ännu lättare att använda båda händerna för större variation och flexibilitet i arbetet.

Fem programmerbara knappar

Tre olika lägen
PC - läge / Mac - läge / HID - läge

Inställbar markörhastighet

G

Tekniska specifikationer
Bredd 48,8 cm
Djup 9,9 cm
Höjd 2,9 cm
Rullstavsbredd 17 cm
Integrerat handledsstöd   Ja
Markörhastighet (dpi) 600 - 2400 DPI
Knappar/funktioner    8 knappar (5 programmerbara knappar)
Anslutning USB-kabel 
Behövs drivrutiner Nej
Garanti 2 år från inköpsdatum
Kompatibilitet PC och Mac
Installation         Plug-and-play

Contour Design Sverige AB | Hävertgatan 29 | 254 42 Helsingborg | Telefon: +46 42 400 44 10

Passar fullstora tangentbord


