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Oöverträffad känsla, snabbhet och exakt precision.
RollerMouse Red är den mest mångsidiga modellen av
RollerMouse. Dess ergonomiska fördelar inkluderar bland
annat en förbättrad rullstav med struktur, som ger bättre
kontroll. RollerMouse Red har extra hög markörprecision (dpi)
för maximal exakthet och effektivitet.

Uppdaterad trotjänare med fler funktioner.

Känn skillnaden i friheten.

Vår snabbaste mus hittills som kombinerar hög precision och
komfort med låg design. Det här är redskapet för dig som rör
dig mellan olika arbetsplatser. Free3 passar bra till tunna och
kompakta tangentbord. Den höga markörhastigheten låter
dig flytta markören lätt och effektivt över större eller flera
bildskärmar. Den långa rullstaven gör det enkelt att variera
arbetsställningen.

RollerMouse Pro3 är ett beprövat arbetsredskap i en ny
modernare tappning. En användarvänlig datormus som
utformats för naturliga arm- och handrörelser i datorarbetet.
Med sina flexibla lösningar och en snabbare teknik ger Pro3
en hög precision. Passar dig som arbetar med ett tangentbord i fullstorlek eller föredrar en delvis täckt rullstav. Det
smala handledsstödet gör att musen fungerar utmärkt både
vid mindre arbetsplatser och i kombination med ett separat
underarmsstöd.

Intelligent precision och ökad komfort.
För dig som ställer höga krav på individuell anpassning och
tillbringar arbetsdagen framför en eller flera skärmar. RollerMouse Red plus bjuder bland annat på innovativ teknik som
förutsäger dina handrörelser och har en kraftig, gummerad
rullstav. Extra djupt handledsstöd ger en lägre och smidigare
övergång till skrivbordet och bättre vinkel i handleden.

Den perfekta kombinationen.
Balance keyboard är trådlöst och format för att passa perfekt
till din RollerMouse Red eller Free. Du anpassar enkelt vinkeln
på tangentbordet som har minimal framkant. Strategiskt
utplacerade, mer tryckkänsliga tangenter minskar
belastningen.

Du kan enkelt justera tangentbordet till den vinkel som passar
dig bäst: framåtlutat, plant eller bakåtlutat.

PC och
MAC
kompatibel

Ditt fysiska arbetsredskap.
Vårt stabila underarmsstöd i kombination med den kraftiga
rullstaven hos RollerMouse Red säkerställer rätt hållning för
nacke, rygg, armar och handleder. Underarmsstödet knyter
samman dig med tekniken och hjälper dig till ett arbetsflöde
med bästa möjliga avlastning.

Ökad effektivitet med skön avlastning.

Rollermouse Pro3 plus ger en längre och smidigare övergång
från skrivbord till RollerMouse och tangentbord, då det är
större och djupare än det normala handledsstödet på Pro3.
Det extra djupa handledsstödet är den perfekta medarbetaren
till ditt standardtangentbord. Skön avlastning under långa
pass framför skärmen spar energi och muskelkraft genom
alla rörelser. Det märker du som har arbetsmoment med
många upprepningar. Pro3 plus ger också extra komfort för
användare med större händer och längre fingrar.

RollerMouse

Ergonomitips

Ett mer effektivt sätt att arbeta.
RollerMouse hjälper dig få jobbet gjort på ett snabbt och
bekvämt sätt. Du arbetar mer avslappnat och varierat. Enkelt,
precist och mer effektivt. Kanske det enklaste sättet att investera i en förbättring av din arbetsdag?
Individuella behov, individuella lösningar
Precis som våra kroppar ser olika ut har vi också olika arbetsuppgifter, arbetsställningar och behov. Det vi erbjuder är mer
än bara en mus. RollerMouse är framtagen i samarbete med
ergonomiexperter som ger dig möjligheten att hitta just ditt
bästa sätt att arbeta.
Spara kraft och öka precisionen
RollerMouse ligger rakt framför tangentbordet. Du behåller
händerna framför kroppen, arbetar med små nätta rörelser
och sparar nacke, axlar, armbågar och handleder. Du skapar enkelt variation genom att använda båda händerna. Du
fokuserar lättare och arbetar mer precist.
Skräddarsy din RollerMouse
Hur vill du ha klickljud, pekarens hastighet och klickmotstånd? Det justerar du själv, lätt och enkelt. Självklart är det
du som vet hur ditt arbete flyter bäst. Våra handleds- och
underarmsstöd hjälper dig att behålla händer och armar i en
av-lastande ställning, hela dagen.

Tips som hjälper dig att arbeta säkrare och
smartare.

1

Datormusen: Med en centrerad mus som RollerMouse
undviker du att hamna för långt ut till höger med armen.
En centrerad mus gör att du kan växla mellan höger och
vänster hand.

2

Tangentbordet: Många standardtangentbord är för breda och vinklar armarna utåt. Tangentbordet bör därför
vara lågt och kompakt.

3

Stolen: Är det du som ska passa för stolen eller tvärtom?
Se till att stolen är rätt inställd för just dig.

4

Skrivbordet ska kunna justeras i höjd och varieras mellan sittande och stående. Riktmärke: Rätt höjd för dig är
när armbågsleden är i 90°.

Nöjda användare

1

Mona Östman är innesäljare på världsledande PC-tillverkaren Lenovo.
Men när hon bänkar sig framför skärmen är det inte vid en vanlig mus
ur det egna sortimentet.

När du vill arbeta
smartare, friare och
mer effektivt.

2
4

3
”Jag hade inte kunnat jobba kvar
utan Rollermouse.
Då hade det varit kört.”
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Mona Östman
Innesäljare - Lenovo

Vill du läsa fullständiga referenser? www.contourdesign.se

På vår webbsida kan du läsa mer om fördelarna med RollerMouse och
få tips på hur man kan arbeta mer ergonomiskt och bli produktivare.

www.contourdesign.se I Tel: 042-400 44 10

