Mousetrapper - et smartere valg

Mousetrapper er et ergonomisk pegeredskab,
som giver dig en mere varieret arbejdsmåde
ved computeren eftersom du let kan skifte
mellem højre og venstre hånd. Med Mousetrapper styrer du curseren med begge hænder, samtidig eller skiftevis. Den centrerede
arbejdsmåde med armene afslappet tæt ind
til kroppen, gør at belastningen på skuldre
og nakke bliver mindre, og man forebygger
og modvirker musearm. Du klikker, styrer
og scroller ved hjælp af styremåtten. Mousetrapper tilsluttes hurtigt med det vedlagte
USB-kabel, der kræves ingen installation. Du
kan selv ændre alle knappernes funktion, så
de udfører de ønskede tastaturopgaver, v.h.a.
det brugervenlige MT-Keys-program.

Mousetrapper Advance Vare nr: 500407. Vejl.uds. pris 2195,-

Mousetrapper Office Fås i hvid og sort. Vare nr: Hvid 500415,
sort 500414. Vejl.uds. pris 2095,-

Nyhed! Mousetrapper Advance Plus Vaskbart ydre for
øget hygiejne. Vare nr: 500412. Vejl.uds. pris 2460,-

Nyhed! Mousetrapper Flexible Trådløs, lille og kompakt, let at
have med i tasken. Vare nr: Sort 500413, hvid 500411.
Vejl.uds. pris 2795,-
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Mousetrapper
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+
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2195,Vejl. uds. pris 3070,Bundle vare nr: 500572
Tilbudet gælder t o m 31 december

Nyhed! Mousetrapper Flexible,
trådløs, lille og kompakt, let at
have med i tasken.

Nyhed! Mousetrapper Flexible
Vare nr: Sort 500413, hvid 500411. Vejl.uds. pris 2795,-

Flexible er vores mindste Mousetrapper, et trådløst
ergonomisk musealternativ som er nemt at have
med sig i tasken. Flexible vejer kun 295 g. De 9
funktionsknapper programmeres enkelt ved hjælp
af det brugervenlige MT Keys som følger gratis med
alle produkter. MT Keys kan hentes gratis til både
PC og MAC. Styremåtten er som på Mousetrappers øvrige produkter klik og scrollbar, curserens
hastighed justeres nemt i MT Keys. Flexible er forsynet med en radiosender (RF) som sender signaler
til den medfølgende USB modtager som placeres i
computeren. Rækkevidden er op til hele 10 meter.
Flexible har genopladelige batterier indbygget der
automatisk går i dvale eller slumretilstand når produktet ikke er i brug. Mousetrapper Flexible har en
gummilakeret rengøringsvenlig yderside som giver
produktet et blødt og stilrent look. Fås i Hvid eller
Sort, blød opbevaringspose i neupren medfølger.
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