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Verstelbaar tot wel 35 graden
Met ons gepatenteerde scharniersysteem kun je de kantel-
hoek van de muis instellen van 35 tot 70 graden.  Dankzij dit 
op frictie gebaseerde systeem is de stabiliteit in elke positie 
gewaarborgd en is de muis eenvoudig in gebruik.

Onbegrensde prestaties
De batterij gaat tot wel drie maanden* lang mee op één la-
ding. Met onze data- en laadkabel kun je de batterij opladen 
terwijl je aan het werk bent, zodat je je downtime tot een mi-
nimum beperkt. Ons slimme ”Smart Sleep” batterijsysteem 
zorgt ervoor dat je lang plezier hebt van je batterij, doordat 
hij in de slaapstand wordt gezet als je hem niet gebruikt.

Klikken met de Unimouse
Dankzij 6 programmeerbare knoppen en het extra soepele 
scrollwieltje kent je creativiteit geen grenzen meer. De instel-
bare knoppen zijn geschikt voor vrijwel elke taak en kunnen aan 
de individuele behoefte van elke gebruiker worden aangepast.

Revolutionair design
De ATS (Articulating Thumb Support, scharnierende duim-
steun) voorkomt de schadelijke grijp- en knijpbewegingen van 
het belangrijke CMC-gewricht in de duim en helpt RSI-klach-
ten te verminderen. 

DESIGNED WITH YOU IN MIND

. 6 programmeerbare knoppen 

. Batterij met lange levensduur

. 10 cursorsnelheden

. 2.4Ghz Wireless

35o 70o

De Unimouse is de volgende stap in de ontwikkeling van de ergonomische muis
Hij beschikt over vier belangrijke instelbare functies die je steun en comfort bieden, ongeacht de grootte van je hand. 
Met zijn instelbare kantelhoek en scharnierende duimsteun (ATS) beschikt de Unimouse over vier scharnierpunten. Op 
die manier biedt hij elke individuele gebruiker een unieke ergonomische ervaring.



Funckties

Rechtsklikken

Scrollwiel  / klik

Dubbelklikken Linksklikken

Bodem / Kanteling

Laadpoort

Achteruit navigeren

Vooruit navigeren

Duimsteun

Cursorsnelheid aanpassen

LED indicator cursor-
snelheid en batterijniveau

Technische specificaties
Afmetingen 11,9 x 7,6 x 5,6 cm

Gewicht 0,13 kg

Kleur Leisteen

Tilthoek van de muis 35 tot 70 graden incrementeel

Tilthoek duimsteun 35 graden in beide richtingen 

Aantal knoppen / functies
7 knoppen (6 programmeerbare knoppen: links, midden, rechts, 
scrollklik, vooruit, terug)

Snelheidsprecisie van de cursor (dpi) 800 I 1000 I 1200 I 1400 I 1600 I 1800 I 2000 I 2200 I 2400 I 2800

Draadloos bereik Max. 8 meter

Batterijtype Lithium-ion-polymeer (LIP) oplaadbare batterij, 470 mAh

Levensduur batterij
3 maanden op één lading. *Levensduur van de batterij kan 
variëren, afhankelijk van de gebruiker en de werkomstandigheden.

Aansluiting I verbinding USB-kabel of draadloos

Driver Optionele driver voor het wijzigen van de knopfuncties

Garantie 2 jaar na datum aankoop

Besturingssystemen PC / Mac

Installatie         Plug-and-play
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