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Balance Keyboard is gemaakt voor jou en de manier waarop jij werkt. Dit toetsenbord is specifiek ontworpen 
voor de RollerMouse Red, Red plus en Free2 en zorgt ervoor dat je handen in de perfecte muis- en typpositie 
staan. De combinatie Balance Keyboard en RollerMouse brengt jou en je werkstation dichter tot elkaar.

De perfekte partner. 

Comfort is essentieel. 
Specifiek ontworpen voor gebruik met onze 
onderscheiden RollerMouse-familie. Haal het meeste 
uit je muis en toetsenbord dankzij een verbeterde en 
ontspannen werkhouding. Je handen blijven dichter bij 
de actie en binnen het bereik van zowel de rollerbar 
als de toetsen. Dankzij de instelbare pootjes en de 
kantelopties is het Balance Keyboard eenvoudig in te 
stellen in een negatieve, een neutrale en een positieve 
hoek voor het typen.

Verhoogde functionaliteit. 
Het Balance Keyboard is voorzien van handige 
mediatoetsen voor de uitvoering van alledaagse taken 
en is bovendien eenvoudig naar wens te programmeren. 
Ook de traditionele functietoetsen (F1-F12) ontbreken 
uiteraard niet en zijn snel toegankelijk via de Fn lock-
functie.

Kracht en vrijheid. 
Het is tijd om de knoop door te hakken. Het Balance 
Keyboard is draadloos en werkt op 2 AAA-batterijen. 
Het toetsenbord maakt verbinding met je PC of Mac 
m.b.v. zijn eigen draadloze USB-ontvanger. Deze kun 
je veilig opbergen in de batterijbehuizing wanneer je 
het bord niet gebruikt. Omdat het Balance Keyboard is 
voorzien van slimme, stroombesparende technologie, 
heeft het geen AAN/UIT-schakelaar nodig.
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Overzicht toetsenbord
A. Mediacontrole
B. Programmafuncties
C. Interface functies
D. Geluidssterkte 
 controle
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Technische specificaties
Breedte 39,2 cm
Diepte 11,9 cm
Hoogte 2,05 cm
Knoppen 12 programmeerbare knoppen
Aansluiting USB
Batterij AAA
Installatie Plug-and-play
Benodigd stuurprogramma Nee
Garantie 2 jaar na datum aankoop
Compatibiliteit PC en Mac
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Aan de slag

Stap 1:
Open de batterijbehuizing en plaats de 
batterijen in het batterijvak. Neem de 
draadloze ontvanger eruit en sluit 
batterijbehuizing. 

Stap 3:
Balance Keyboard is nu klaar 
voor gebruik. 

Stap 2:
Plaats de draadloze ontvanger 
in een lege USB-poort.


