TECHNOMOUSE SLIM

Avlastning och ﬂexibilitet minskar trycket på axlar och
skuldror
ART NO

BENÄMNING

65 204

TechnoMouse Slim

UTFÖRANDE

65 189

Underarmsstöd Slim

grey lycra

65 189-1 Underarmsstöd Slim
65 189-2 Underarmsstöd Slim

black PU
black lycra

PRODUKTBESKRIVNING

Ergonomiskt mus-alternativ med centrerat styrdon som
avlastar handled och underarm. I kombination med det
integrerade och asymmetriska underarmstödet blir
arbetsställningen avslappnad, belastningen på nacke,
axlar och skulderparti minskar och musarms-relaterade
besvär förebyggs och motverkas.
TechnoMouse Slim har hög upplösning (dpi) vilket ger
bra precision vid krävande arbetsuppgifter. Den kräver
inga extra drivrutiner och kan enkelt programmeras om
så att knapparna får de vanligaste funktionerna. Stabil
och lätt att montera.
TechnoMouse Slim har en lös lucka som kan tas bort
eller appliceras så att man får mer eller mindre av
rullstaven att jobba med.
Underarmstödet innehåller Technogel som avlastar
med jämnt fördelat tryck, mycket slitstarkt och ger en

behaglig arbetsställning med variation och optimal
komfort.
Underarmstödet ﬁnns i 2 olika ytmaterial, lycra eller
PU, under ytan ﬁnns också ett antibakteriellt skikt som
förhindrar att bakterier får fäste i underarmsstödet.
TechnoMouse Slim går även att få med handledsstöd i
olika modeller.
Produkten är lätt och stabil att montera.
BRUKSANVISNING

Tangenbord och styrdon ska placeras tätt ihop och så
nära kroppen som möjligt. Händerna ska arbeta så
öppna och plana som möjligt. Arbetsställningen kan
varieras genom att båda händerna används, samtidigt
eller växelvis för att minska den statiska belastningen
på hand och handled. Ytterligare variation fås, om man
samtidigt har en vanlig mus inkopplad.
TEKNISK/KEMISK INFORMATION

“Plug & Play”-installation genom USB-anslutning, inga
drivrutiner behövs. Kompatibel med Apple OSX,
Apple Mac OS 8.1 eller senare, Microsoft Windows
10/8/7/Vista/XP/ME/98.
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