
Uusi tapasi työskennellä.

RollerMouse
Red Wireless

tulossa
pian!

Haluaisitko työskennellä tehokkaasti koko päivän väsymättä? Jos vietät runsaasti aikaa tietokoneella, 
hyvällä työpisteellä on oleellinen merkitys. Kehon liikkeet huomioiden muotoiltu älykäs hiiri auttaa eh-
käisemään toistuvista liikkeistä johtuvia rasitusvammoja.

Mukavuutta ja tuottavuutta
Käytätkö työssäsi useampia näyttöjä tai CAD-ohjelmaa ja tarvitset 
yksilöllistä mukautusta? Silloin RollerMouse Red on juuri sinua 
varten. Osoittimen ulottuma kasvaa automaattisesti sen mukaan, 
mitä leveämpi työpisteesi on. Voit mukauttaa hiiren omiin tarpeisii-
si sopivaksi, ja sen intuitiivisten ja älykkäiden ominaisuuksien avulla 
opit nopeasti työskentelemään entistä ergonomisemmin. Vakaa 
ohjaustanko, jossa on kuvioitu kumipinta, helpottaa kohdistimen 
liikuttelua. Suuremman tarkkuuden ja paremman hallinnan ansios-
ta voit työskennellä entistä tehokkaammin – väsymättä. 

Verraton tuntuma ja tarkkuus
Ei enää pinnistelyä – liikauta jompaakumpaa kättäsi ohjaustangolla, 
niin saat käyttöösi kaikki tietokonehiiren normaalit ominaisuudet. 
RollerMouse Red plus -hiiressä on syvä ja matala rannetuki, jonka 
ansiosta ranteet asettuvat sopivaan kulmaan. Jos tilaa on vähän tai 
suosit pienempää rannetukea, valitse RollerMouse Red. 

Tutkittu vaikutus
Voit pienentää käsivarsiisi kohdistuvaa lihasrasitusta jopa 20 
prosenttia, koska kätesi ja käsivartesi ovat neutraalissa asennos-
sa. Tiedämme ratkaisun olevan hyvä, koska teemme yhteistyötä 
johtavien ergonomia- ja työterveysasiantuntijoiden kanssa. Li-
säksi hiiressä on klassinen muotoilu: tyylikästä alumiinia punaisin 
yksityiskohdin. 

Contour Design Finland Oy



Tekniset tiedot
Etureuna (Red / Red plus) 41 cm / 42 cm
Syvyys (Red / Red plus) 10 cm / 15,5 cm
Korkeus (Red / Red plus) 2,3 cm / 2,3 cm
Ohjaustangon käytettävyys 30 cm
Rannetuen materiaali Desinfioitava keinonahka
Osoittimen nopeuden tarkkuus (dpi) 600 - 2400 DPI
Painikkeet   8 painikkeita (6 ohjelmoitavissa)
Liitäntä  Johto, USB 
Ohjain tarvitaan Ei
Takuu 2 vuotta ostopäivämäärästä
Yhteensopivuus PC ja Mac
Asentaminen         Kytke ja käytä
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Keskeiset toiminnot

A  Kopioi. Voit kopioida yhden painikkeen painalluksella. 

B   Ykköspainikkeen napsautus. Suuri vasemmanpuoleinen painike vastaa ykköspainikkeella napsauttamista. 

C     Kaksoisnapsautus yhdellä painikkeella. Kaksoisnapsautus tapahtuu helposti yhdellä painikkeella.

D  Osoittimen nopeuden säätö. Nopeuden säätö on helppoa ja nopeaa. Erinomaista tarkkuutta yhdellä napsautuksella. Valit 

tavana on viisi osoittimen nopeutta (600–2400 dpi).

E  Vierityspyörä. Uusi leveämpi kumipintainen vierityspyörä tekee napsauttamisesta entistäkin helpompaa. Pyöritä ylös ja 

alas, napsauta keskeltä ja lukitse vieritysautomaattisesti.

F    Kakkospainikkeen napsautus. Suuri oikeanpuoleinen painike vastaa kakkospainikkeella napsauttamista.

 Liitä. Voit liittää yhden painikkeen painalluksella.

H  Ohjaustanko. Siirrä osoitinta ylös, alas ja sivusuunnassa pyörittämällä tankoa. Käytä täysin avointa ohjaustankoa 

monipuolisesti ja joustavasti molemmin käsin.
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