De RollerMouse Free3-Familie

RollerMouse Free3
- Ervaar het verschil in vrijheid.
De RollerMouse Free3 & Free 3 wireless combineert een hoge mate van precisie en comfort met een plat
design. Dit is hét hulpmiddel voor iemand met verschillende werkplekken. De Free3 heeft een plat design en is
daarmee zeer geschikt voor een plat en compact toetsenbord. Dankzij de hoge cursorsnelheid kun je de cursor
gemakkelijk en effectief over een groot beeldscherm (of meerdere schermen) heen en weer bewegen. De lange
rollerbar maakt het eenvoudig om van werkhouding te veranderen. Zo werk je sneller en comfortabeler.
Snelheid zonder compromissen

Een verhoogde precisie en een verminderde
lichamelijke belasting helpen je om efficiënter te werken. Met de RollerMouse Free3 kun je kiezen uit maar
liefst tien cursorsnelheden, van 600 tot 2800 dpi. Je
kunt de cursor nu sneller en gemakkelijker over meerdere beeldschermen (of over een groot scherm)
heen en weer bewegen. Je werkt sneller en nauwkeuriger.

Een betere werkflow, meer functies

De Free3 heeft twee nieuwe knoppen om voor- en
achteruit te navigeren, die in vrijwel alle browsers
werken. Om je werkflow te verbeteren beschikt hij
ook over een rollerbar met een zachtere klik, evenals een stevige bodemplaat van aluminium. De
Free3 wordt een deel van het werkproces in plaats
van iets dat tussen jou en je werk in staat.

Brede rollerbar, vrijere handbewegingen

Twee handen zijn beter dan een. Als je met beide handen
werkt en je werkhouding varieert, helpt dat om ongemak
en pijn te voorkomen. De open, stabielere rollerbar biedt
je handen een werkbreedte van maar liefst 35,5 cm. Dat
is meer dan bij al onze eerdere producten.
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Functies
Kopiëren. Ctrl + C met één druk op de knop.
A 	

B 	Linksklikken. Gebruik de grote linkerknop voor linksklikken.
C Plakken. Ctrl + V met één druk op de knop.
D 	Dubbelklikken. Dubbelklik in één keer met de ”one touch”-dubbelklikknop.
Scrollhjul. Siden ruller op og ned.
E 	
Een snelle en eenvoudige snelheidskiezer. Hoge precisie, eenvoudig in te stellen met één klik. Kies een cursorsnel 		
F 	
heid tussen de 600 en 2800 dpi. De standaardinstelling is 1000 dpi.

G Rechtsklikken. Gebruik de grote rechterknop voor rechtsklikken.
H Navigatieknoppen voor volgende pagina
I

Navigatieknoppen voor vorige pagina.

J

Rollerbar. Rol de bar naar boven, naar beneden of zijdelings om de cursor te verplaatsen. Als je beide handen gebruikt,
bereik je meer variatie en een grotere flexibiliteit, dankzij de geheel open rollerbar.

Technische specificaties
Breedte
Diepte
Hoogte
Rollerbar breedte
Materiaal op de polssteun
Geïntegreerde polssteun
Cursorsnelheid (dpi)
Toetsen/functies
Aansluiting
Driver vereist
Garantie
Compatibiliteit

48,9 cm
12,1 cm
2,3 cm
25 cm
Kunstleer. Kan worden ontsmet.
Ja
600 - 2800 dpi
9 toetsen (7 programmeerbare toetsen)
Met of zonder draad (USB-lader)
Plug-and-play. Optionele stuurprogramma’s voor
het programmeren van de knoppen vind je op de
supportpagina.
2 jaar vanaf aankoopdatum
OSX en Windows

Contour Design Nordic A/S | Borupvang 5B, st.tv. | 2750 Ballerup | Telefon: +45 70 27 02 27

