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Advance 2.0+
Advance 2.0+ on päivitetty versio myyntimenestys Advance 2.0:sta. Upeasti muotoillussa laitteessa on
kuusi ohjelmoitavaa painiketta, helposti puhtaaksi pyyhittävät rannetuet ja valkoinen korostusväri. Advance
2.0+ lievittää ja ehkäisee hiirikättä ja muita ongelmia, joita työ perinteisellä tietokonehiirellä voi aiheuttaa.

Advance 2.0+:n edut
Mousetrapper Advance 2.0+ on myyntimenestys Advance 2.0:n
päivitetty versio. Siinä on Advance 2.0:n tavoin peräti kuusi
ohjelmoitavaa painiketta, mutta sen rannetuet ovat ylellisempiä
Mousetrapper Primen tavoin. Kuormitusta vähentävät rannetyynyt voi
pyyhkiä helposti puhtaiksi pintadesinfiointiaineella.

Tärkeimmät toiminnot
■
■
■
■

■

Kuuden ohjelmoitavan painikkeen ansiosta Mousetrapperista saa
juuri sellaisen kuin haluaa. Lataamalla MT Keys -ohjelmiston voit
helposti muuttaa painikkeiden toimintoja sekä lisätä vakiotekstejä,
käyttäjäprofiileja sekä monia muita asioita. MT Keys on saatavilla sekä
Mac- että PC-tietokoneille.
Advance 2.0+:ssa on myös taitettava näppäimistöalusta, jonka
ansiosta Mousetrapper sopii hyvin sekä superohuille näppäimistöille
että vähän paksummille vakionäppäimistöille.

■
■

Superohut ergonominen muotoilu
Musta valkoisella korostusvärillä
Ohjausmatto napsautus- ja vieritystoiminnolla
Kuusi omiin tarpeisiin mukautettavaa painiketta, jotka voi ohjelmoida
MT Keys -ohjelmalla
Vaihdettavat rannetuet, jotka voi pitää puhtaana
pintadesinfiointiaineella
Korkeussäätö taitettavalla, luistamattomalla alustalla
2000 dpi
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Keskelle näppäimistön eteen sijoitettava Mousetrapper
mahdollistaa hyvän ergonomisen työasennon, sillä
käsivarret pysyvät rentoina lähellä vartaloa ja kädet
lähellä näppäimistöä.

Mousetrapperin ainutlaatuinen ohjainmatto
Kohdistinta ohjataan näytöllä siirtämällä kahteen suuntaan
liikkuvaa ohjainmattoa näppärästi etusormella, keskisormella
ja nimettömällä. Lisäksi voit käyttää klikkaustoimintoa koko
ohjainmaton alueella.

rasitusvammoja, joita vartalon keskilinjan ulkopuolelle

Vinkkejä työasennon ja ergonomian
parantamiseksi:

suuntautuvat kädenliikkeet voivat tavallisella

■

Tämän ansiosta pystyt ehkäisemään tai lievittämään

tietokonehiirellä työskennellessäsi aiheuttaa. Nyt sinun
ei enää tarvitse kurkotella kädelläsi hiirtä työpöydältä.
Leveä ja pehmeä rannetuki samalla kertaa sekä tukee

Siirrä tuoli niin, että jalat tukevat lattiaan, ja pidä selkäsi
suorana myös istuessasi.

■

Pidä käsivarret lähellä vartaloasi työtä tehdessäsi

■

Tue käsivartesi tuolin käsinojia tai pöytää vasten.

■

että keventää niskaa, hartioita, käsivartta ja rannetta.
■

■

Vaihtele työasentoa, nouse seisomaan ja työskentele välillä
korkeussäädettävän pöydän ääressä.
Aseta näyttö miellyttävälle etäisyydelle niin, että se tuntuu
hyvältä sekä silmille että niskalle.
Ehkäise rasitusvammoja (RSI) tarkistamalla hiirivalintasi.

Tekniset tiedot
■
■
■
■

advance2.0+_product-sheet_fi_v1

■

Leveys: 480 mm
Korkeus: 20 mm
Syvyys: 110 mm
Paino: 665 g
Tuotenro: MT122

