Hög precision:
1200 dpi

En datormus anpassad för 			
din hand.

Plug-and-Play

En avslappnad arbetsställning börjar i handleder och underarmar. Se därför till du får det bästa stödet för
dina händer med den ergonomiska Contour Mouse.

Gjord för dig

Undvik förslitningsskador i händer och underarmar
med en datormus som är anpassad efter dig. Med
sex olika storlekar – och vare sig du är höger- eller
vänsterhänt – kan du hitta den som passar dig bäst.
Du kan slappna av i underarm, hand och tumme
eftersom du får en naturlig vinkel mot arbetsytan
utan obekväma vridningar.

Traditionell tre-knapparsmus

Om du lättare kan slappna av i ditt dagliga arbete
blir du även mer produktiv. Glöm felklickningar eller
svårigheter att markera rätt saker på skärmen på
grund av en obekväm position för underarmen. Det
är lätt att styra musen och klicka rätt, särskilt i känsliga designapplikationer med många detaljer. Du kan
jobba bekvämt utan att tumma på effektivitet eller
noggrannhet.

Tekniken utvecklas fort, men våra händer är
desamma
Att sitta framför en dator en hel arbetsdag behöver
inte leda till förslitningsskador som karpaltunnelsyndrom och tendonitis. De går att förebygga med
rätt stöd och du behöver inte äventyra din hälsa och
ditt välbefinnande för att kunna utföra ditt arbete.

www.contourdesign.se | info@contour-design.com
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Funktioner
A Vippbrytare.
B

Scrollhjul.

C 	Vänsterklick.
Mellanklick.
D 	
Högerklick.
E 	

Handens mått

Din storlek

21 cm eller mer
19-21 cm
17-19 cm
Under 17 cm
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Högerhand
•
•
•
•

Vänsterhand
•
•

Tekniska specifikationer
Bredd
Djup
Höjd
Vikt
Färg
Knappar/funktioner
Markörhastighet (dpi)
Anslutning
Behövs drivrutiner
Garanti
Kompatibilitet
Installation

8,3 - 9,8 cm
12,8 - 15,3 cm
4,3 - 5,2 cm
0,14 kg
Grå metallic
5 programmerbar knappar
1200 dpi
USB-kabel
Nej
2 år från inköpsdatum
PC och Mac
Plug-and-play
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