Evoluent VerticalMouse™ 4 Small Right Wireless
Håll handen rakt — för bättre komfort
och optimal ergonomi.
Den patenterade formen stödjer din hand i
en rak, neutral position — likt en handskakning.
Evoluent VerticalMouse ger dig överlägsen
komfort och skyddar handleden och armen
från smärta och överansträngning.
Den fjärde versionen tar Evoluent
VerticalMouse till nästa nivå. En mängd
förfiningar och nya funktioner gör Evoluent
VerticalMouse 4 bättre än någonsin.
Det fjärde utförandet av Evoluent fulländas i
och med den nya, trådlösa versionen och är
nu en komplett produktserie.

Bekväm och enkel att använda
Evoluent VerticalMouse 4 har en
genomtänkt formgivning, skulpterad för
kompromisslös komfort. Knapparna är
enkla att nå — utan att behöva vrida dina
fingrar i en onaturlig position.

Justerbar lasersensor
På sidan finns knappar för inställningar för
pekarhastigheten. Ställ om hastigheten
utan att ens släppa greppet.

Förbättrat tumstöd
Stödet för tummen har formats om och är
nu ännu bekvämare.

Indikator för pekarhastighet
LED-indikatorer lyser upp genom kromet
på tumstödet, som visar den valda
pekarhastigheten. Välj mellan fyra
hastigheter — extra låg (XL), låg (LO),
medium (MD) eller hög (HI).

En extra tumknapp
En extra tumknapp ger dig utökad
funktionalitet när musen används med den
medföljande mjukvaran.

Mini-mottagare
Eftersom 2,4 GHz-mottagaren är så liten,
kan den sitta kvar i datorn hela tiden. Den
kan till och med sitta kvar när datorn läggs
ned i väskan eller fodralet.

Slutskrapat med lillfingret i bordet
En extra bred “läpp” längs underdelen av
musen förhindrar att lillfingret skrapar i
bordet. Nu glider hela handen med
Evoluent VerticalMouse, helt friktionsfritt.

Kraftfull och intuitiv drivrutin
Evoluent Mouse Manager för Windows ger
dig på ett enkelt sätt ytterligare,
avancerade, funktioner. Ställ in alla sex
knappar genom ett enkelt och intuitivt
gränssnitt.
Evoluent VerticalMouse 4 Small Right Wireless
Artikelnr: VM4SW
Knappar: 6 st.
Programmerbara knappar: Ja
Systemkrav: Windows 98SE/2000/XP/Vista/7 (full funktionalitet, drivrutiner medföljer)
Mac OS X (standard 3 knappar, tredjepartsdrivrutiner finns), Linux (standard 3 knappar)
Evoluent distribueras av WestBase AB (www.westbase.se).

