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Säädettävät toiminnot. 
RollerMousePro3 -hiiressä on hyödyllisiä toiminto-
ja, kuten yhdellä napsautuksella toimivat kopioi- ja 
liitä-painikkeet, kolme eri tila-asetusta ja mahdol-
lisuus säätää napsautusherkkyyttä ja osoittimen 
nopeutta. Voit valita kymmenestä osoittimen no-
peudesta (600–2400 dpi) käyttämällä nopeuden 
säätöön tarkoitettua painiketta keskellä. Siniset 
valot kertovat, mikä nopeus sinulla on käytössä. 
Voit säätää napsautukseen tarvittavaa voimaa eli 
napsautusherkkyyttä hiiren alla sijaitsevalla kytki-
mellä. Liu'uta kytkintä, kunnes herkkyys on sinulle 
sopiva. 

Uusi ulkomuoto. 
Alumiinipohja estää hiiren liukumista. Hiiressä 
on tekonahkainen rannetuki, joka on koko hiiren            
levyinen. Vierityspyörä liikkuu ketterämmin, joten 
sillä on helpompi liikkua sivulla. RollerMouse Pro3 
-hiiren mukana tulee kumipäällysteiset näppäimi-
stön säätöpalat, joiden päällä hiiri pysyy tukevasti          
paikoillaan. Mitä pysyvämpi paikka RollerMouse 
Pro3 -hiirellä on työpöydällä, sitä helpompi sinun 
on löytää oikeat painikkeet ja toimiva työasento.
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RollerMouse Pro3 -hiiri on kehitetty vaativia tehtäviä varten, joissa tarvitaan toistuvia liikkeitä. Se on hyvä 
vaihtoehto ammattilaiselle tai kenelle tahansa, joka käyttää hiirtä pitkiä aikoja päivittäin. RollerMouse 
Pro3 -hiirtä käytetään näppäimistön alapuolella, joten hiirtä ei tarvitse kurotella. Tämä vähentää niskaan ja 
sormiin kohdistuvaa kuormitusta. RollerMouse Pro3 -hiiren leveys tekee siitä erityisen sopivan täysikokoisille 
näppäimistöille ja tekee näppäimistön käyttämisestä miellyttävää. RollerMouse Pro3 -hiirellä työt sujuvat 
nopeammin ja miellyttävämmin.   

Parempi käyttömukavuus ja 
ohjaustarkkuus!
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Toiminnot

A   Kopioi. Ctrl + C yhdellä napsautuksella

B  Ykköspainike. Isolla ykköspainikkeella napsautat vasenta painiketta.

C     Kaksoisnapsautus. Voit kaksoisnapsauttaa yhdellä one touch -painikkeella.

D   Nopea ja helppo nopeudensäätö. Osoittimen tarkkuutta voi säätää helposti yhdellä painalluksella. Osoittimen nopeudeksi 

voi valita 600–2400 dpi. Vakioasetus on 1000 dpi.

E   Vierityspyörä. Sivua voi vierittää ylös ja alas.

F    Kakkospainike. Isolla kakkospainikkeella napsautat oikeaa painiketta.

G  Liitä. Ctrl + V yhdellä napsautuksella.

 Ohjaustanko. Siirrä osoitinta ylös, alas ja sivullepäin pyörittämällä tankoa. RollerMouse Pro3:n ohjaustanko on leveämpi, joten  

        sitä voi käyttää molemmin käsin. Työteko muuttuu vaihtelevammaksi ja monipuolisemmaksi.

5 ohjelmoitavaa painiketta

3 tila-asetusta
PC - tila / Mac - tila / HID - tila (Linux)

Säädettävä osoittimen nopeus

Sopii täysikokoisille näppäimistöille
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Tekniset tiedot
Leveys 48,8 cm
Syvyys 9,9 cm
Korkeus 2,9 cm
Vieritystangon leveys 17 cm
Integroitu rannetuki   Kyllä
Osoittimen nopeuden tarkkuus (dpi) 600 - 2400 dpi
Painikkeet/toiminnot   8 painikkeet (5 ohjelmoitavissa)
Liitäntä Johto, USB   
Laiteohjain Ei
Takuu 2 vuotta
Asentaminen        Kytke ja käytä
Yhteensopivuus PC ja Mac


