PRODUKTBLAD

TechnoMouse Slim
ART NO

NAVN

65 204

TechnoMouse Slim

DESIGN

65 189

Underarmstøtte Slim

Grå lycra

65 189-1 Underarmstøtte Slim
65 189-2 Underarmstøtte Slim

Svart PU
Svart lycra

PRODUKTBESKRIVELSE

Ergonomisk alternativ for mus med sentrert stang som
avlaster håndledd og underarm. I kombinasjon med
den integrerte og asymmetriske underarmstøtten blir
arbeidsstillingen avslappet, belastningen på nakke,
skuldre og skulderparti reduseres og musearmrelaterte
plager forebygges og motvirkes.
TechnoMouse Slim har høy oppløsning, noe som gir
god presisjon ved krevende arbeidsoppgaver. Den
krever ingen ekstra drivere og kan enkelt
programmeres, slik at tastene får de vanligste
funksjonene. Stabil og lett å montere.
TechnoMouse Slim har et løst deksel som kan tas bort
eller settes på, slik at man får mer eller mindre av
staven å jobbe med.
Underarmstøtten inneholder TechnoGel som avlaster
med jevnt fordelt trykk, er meget slitesterk og gir en
behagelig arbeidsstilling med variasjon og optimal
komfort.

Underarmstøtten ﬁnnes med 2 forskjellige
overﬂatematerialer, lycra eller PU. Under overﬂaten
ﬁnnes også et antibakterielt lag som forhindrer at
bakterier setter seg i underarmstøtten.
TechnoMouse Slim kan fås med håndleddstøtte i
forskjellige modeller.
Produktet er enkelt å montere.
BRUKSANVISNING

Tastatur og stang skal plasseres tett sammen, og så nære
kroppen som mulig. Hendene skal jobbe så åpne og
rette som mulig. Arbeidsstillingen kan varieres ved at
begge hendene brukes, samtidig eller vekselvis for å
redusere den statiske belastningen på hender og
håndledd. Ytterligere variasjon fås om man har en
vanlig mus tilkoblet samtidig.
MATERIALER

Stang: ABS-plast.
Peker: Silikon.
Underarmstøtten:
Stopping: TechnoGel. Et høyteknologisk
polyuretanmateriale uten mykgjørere.
Trekk: Lycra for 651xx og 651xx-2, PU for 651xx-1.
Metall: Svart pulverlakk.
TEKNISK/KJEMISK INFORMASJON
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“Plug & Play”-installasjon gjennom USB-tilkobling,
ingen drivere trengs. Kompatibel med Apple OSX,
Apple Mac OS 8.1 eller senere, Microsoft Windows
10/8/7/Vista/XP/ME/98.
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