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Contour Unimouse  
- designed with YOU in mind
De Unimouse is de eerste instelbare verticale muis op de markt die niet alleen verticaal instelbaar is, maar ook 
een beweegbare duimsteun heeft. Daarmee is hij geschikt voor zowel grote als kleine handen, en je kunt ook 
de houding van je hand veranderen in de loop van de dag voor meer flexibiliteit.

Verkrijgbaar voor zowel links- als rechtshandigen
Werk je het liefst draadloos of met een kabel? Ben je 
links- of rechtshandig? Er is altijd een Unimouse die bij 
jou past. Contour heeft zich ervoor ingezet om een muis 
te ontwikkelen die je met zijn bekroonde design en baan-
brekende technologie een geheel nieuwe ervaring biedt.

Stel de knoppen precies zo in als jij wilt
De Unimouse beschikt over zes programmeerbare 
knoppen en een prettig aanvoelend scrollwieltje. Op die 
manier kent je creativiteit geen grenzen. Zo kun je bij-
voorbeeld de functie van de knop middenklikken veran-
deren in rechtsklikken, als je dat prettiger vindt werken. 
De knoppen kunnen vrijwel alle functies vervullen, zodat 
de muis precies naar jouw wensen kan worden ingesteld.

Red Dot Design Award 2018
De Unimouse heeft de prestigieuze Red Dot Design 
Award gewonnen vanwege de vele instelmogelijkheden 
van de verticale muis. Deze prijs is een erkenning van de 
hoge kwaliteit van het ontwerp van de Contour Unimou-
se, waarin allerlei innovaties zijn verwerkt op het gebied 
van technologie, prestaties en functionaliteit.

Volledig instelbaar – werkt ontspannend
Dankzij het gepatenteerde scharniersysteem kan de 
muis in elke gewenste kantelhoek tussen 35 en 70 
graden worden ingesteld. Dankzij dit op frictie geba-
seerde systeem staat de muis in elke positie stevig en 
stabiel en dat verhoogt het gebruiksgemak. De instelbare 
duimsteun kan in alle richtingen worden verschoven: 
naar binnen/buiten, op/neer, naar voren/achteren. Ook 
de kantelhoek en de rotatie zijn instelbaar. Dit vermin-
dert de pijnklachten die het gevolg zijn van het langdurig 
vasthouden van de muis. Ook de druk op het duimbasis-
gewricht wordt minder, waardoor het risico op overbe-
lasting afneemt. Zo kun je de muis ontspannen vasthou-
den, ongeacht de grootte of de vorm van je hand.
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Functies

A   Rechtsklikken. Gebruik de grote rechterknop voor rechtsklikken. 

B  Middenklikken. Gebruik de middelste knop voor autoscroll.

C     Scrollwieltje. Omhoog of omlaag scrollen.

D  Linksklikken. Gebruik de grote linkerknop voor linksklikken. 

 E   Terugknop. Wordt in de meeste browsers gebruikt om terug te bladeren.

F   Vooruitknop. Wordt in de meeste browsers gebruikt om vooruit te bladeren.

G  Duimsteun. Voor het instellen van de cursorsnelheid en -precisie.

H     Cursorsnelheid. Voor het instellen van de cursorsnelheid en -precisie.

I  LED-lampje. Geeft de cursorsnelheid aan, evenals het batterijniveau bij draadloze apparaten.

 J   Laadpoort. Mini-USB-poort voor het opladen van draadloze apparaten.

Technische specificaties
Kantelhoek 35-70 graden
Instelling van de duimhoek 35 graden in beide richtingen
Trackingmethode Optische bewegingssensor
Cursorsnelheid en -precisie (dpi) 800-2800
Knoppen/functies 6 (5 programmeerbare knoppen)
Versies Links- en rechtshandige versie
Aansluiting Draadloos of USB-kabel
Gewicht (bekabeld) 135,5 g
Gewicht (draadloos) 141,5 g
Breedte 7,6 cm
Hoogte 5,6 cm
Lengte 11,9 cm
Stuurprogramma Plug-and-play. Optionele stuurprogramma’s voor het 

programmeren van de knoppen.
Kleur Leisteengrijs
Garantie Twee jaar vanaf aankoopdatum
Compatibiliteit OSX en Windows

Instelbaarheid


