prime

Trådløs
(Hvis du vil!)

Mousetrapper Prime

Produkt detaljer
Material:

Polyuretan/plast

Farge:

Sort

Mousetrapper prime er den nyeste modellen fra Mousetrapper. Som alle andre produkter fra Mousetrapper, er den svenskprodusert og resultatet av over 20 års utvikling.

Dimensjoner:

10 cm x 47 cm x 2 cm

Hvis du sitter ved en stasjonær arbeidsplass og bruker et tastatur i vanlig størrelse, passer den
perfekt. Du kan bruke Prime både trådløst og med USB-kabel.

Vekt:

Mousetrapper prime har flere nyheter – blant annet har styreplaten fått en forsterket og meget
nøyaktig rulle- og pekefunksjon. Prime gir deg også en helt ny rullefunksjon med knapper for oppog nedrulling. En annen ny og unik funksjon er at du kan programmere inn en valgfri tekststreng
på opp til 254 tegn. Med ett enkelt knappetrykk limer du deretter inn denne i dokumentet. Og
naturligvis kan du endre den etter behov.

*Garanti:

2 år

EAN kode:

7332111006071

Art. nr:

933

Trådløs ergonomi med høye ytelser!

Dim. Innpakning: 14,5cm x 50cm x 4,5cm
708 g

Vekt innpakning: 917 g

Hvorfor Mousetrapper Prime?
•

8 knapper som enkelt kan endres med
programmet MTKeys

•

Stor styreplate med forsterket og mer
nøyaktig rulle- og pekefunksjon

•

Ny rullefunksjon med knapper for opp- og
nedrulling

•

Rengjøring:

Funksjon for programmering av tekststreng på opp til 254 tegn, som du med

For å unngå at smuss og støv svekker funksjonene i din Mousetrapper prime, bør styreplaten
rengjøres regelmessig med Mousetrappers ren- gjøringsserviett. Slå av Mousetrapper eller datamaskinen før rengjøring. Håndleddstøtten på Mousetrapper prime kan også rengjøres. Må ikke
rengjøres med aceton.

•

1500 dpi – regulerbar innstilling

*Vi i Mousetrapper anbefaler Liv overflatedesinfeksjon 70, Daxs overflatedesinfeksjon Plus, Des 45+ overflatedesinfeksjon.

•

Oppladbart batteri

•

Utskiftbare og avtørkbare håndleddstøtter

et enkelt knappetrykk limer inn i dokumentet

Jobb opptimalt med MT Keys!
Du kan enkelt omprogrammere knappene
og sty- replaten ved hjelp av programmet
MTKeys, som du laster ned gratis under
”Jobb optimalt” knappen på
www.mousetrapper.no

Systemkrav
Mousetrapper prime er kompatibel med følgende operativsystemer: Windows98SE, WindowsME,
Windows2000, WindowsXP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Mac OS X.

Kontakt

Kontor og showroom

Tlf: +47 23 00 28 00
Epost: offitec@offitec.no

Strømsveien 230
0668 Oslo

Se produktene og lær mer på
www.active-at-work.no

www.offitec.no
www.active-at-work.no
www.activestand.no

