
Balance keyboard är trådlöst och format för att passa perfekt till din RollerMouse Red eller Free. Speciellt 
stolta är vi över att kunna erbjuda möjligheten att luta tangentbordet i den mest gynnsamma, negativa 
vinkeln. Strategiskt placerade, mer tryckkänsliga tangenter minskar belastningen på händer, armar och 
axlar. Med kombinationen Balance keyboard och RollerMouse har du allt inom bekvämt räckhåll.

Den perfekta kombinationen.

Komfort i fokus 
Få ut mesta möjliga av arbetsställning, tangentbord och 
mus. Med duon Balance keyboard/RollerMouse är det 
du som bestämmer. Du väljer att anpassa lutning, höjd, 
musens hastighet och många andra egenskaper enligt 
dina förutsättningar. Tangentbordet passar extra bra till 
de senaste versionerna inom RollerMouse-sortimentet.

Trådlöst och fritt
Dags att kapa sladden! Balance keyboard är trådlöst 
och strömförsörjs genom två AAA-batterier. Du kopplar 
till PC eller Mac via den tillhörande USB-mottagaren, 
som hålls säkert på plats magnetiskt i batterifacket när 
den inte används.

Fler funktioner nära till hands
Med medietangenterna har du direkt tillgång till smarta 
funktioner, och du kan enkelt programmera om dem 
om du vill. På tangentbordet finns även de vanliga 
funktionstangenterna (F1-F12) som kan användas efter 
ett enkelt tryck på tangenten som låser Fn-funktionen.

www.contourdesign.se | info@contour-design.com



Funktioner
A. Mediestyrning
B. Programfunktioner 
C. Gränssnittsfunktioner
D. Volyminställning 
E. Fn-tangent
F. Indikator för 
 - Låg batterinivå 
 - Caps Lock
 - Fn Lock
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Tekniska specifikationer
Bredd 39,2 cm
Djup 11,9 cm
Höjd 2,05 cm
Knappar 12 programmerbara medieknappar
Anslutning  Trådlös USB-mottagare
Batteri AAA-type
Batteriets livslängd Upp till 12 månader
Installation Plug-and-play
Drivrutin krävs Nej
Garanti 2 år från inköpsdatum
Kompatibilitet  PC och Mac
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Kom igång

Steg 1:

Öppna facket på baksidan och sätt i 
AAA-batterier. Ta ur den trådlösa 
mottagaren ur facket. 

Steg 3:

Börja använda Balance keyboard. 

Steg 2:

Sätt i den trådlösa mottagaren i 
en ledig USB-port. 
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