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DESIGNED WITH YOU IN MIND

. 6 programmerbara knappar

. Lång batteritid och snabb laddning 

. 10 markörhastigheter

. 2.4Ghz Wireless

35o 70o

Unimouse är nästa generations ergonomiska mus.
Unimouse har fyra inställbara funktioner och ger handen stöd, oavsett handstorlek. Unimouse har en justerbar lutnings-
vinkel och ett artikulerat tumstöd (ATS). Med fyra inställbara funktioner kan denna ergonomiska mus anpassas till varje 
användare.

Fullständigt reglerbar 35 grader
Med den patenterade ”gångjärnsleden” kan du ställa in 
den vinkel på musen som passar dig bäst, mellan 35 och 
70 grader. Leden låses med hjälp av friktion. Den är lätt att 
justera, men är stabil i alla lägen.

Obegränsad prestanda 
Litiumbatteriet räcker i upp till tre månader på en ladd-
ning*. Med laddningskabeln kan du ladda batteriet medan 
du använder datorn. Det smarta energisparläget ser till att 
batteriet räcker längre genom att försätta musen i viloläge 
när den inte används.

Klicka med Unimouse
6 programmerbara knappar och ett ultramjukt skrollhul 
hjälper dig att släppa loss din kreativitet.  Anpassningsbara 
knappar finns för de flesta uppgifter och du kan anpassa 
dem efter dina behov.

Revolutionär design
Det ledade tumstödet motverkar överansträngning av kar-
pometakarpalleden (tummens grundled) och förebygger 
förslitningsskador. Tumstödet kan justeras i tre ledder och 
enkelt anpassas till handens bredd, storlek och form för en 
avspänd handställning i alla lägen.



Funktioner

Högerklicka

Skrollhjul / klicka

Dubbelklicka   Vänsterklicka

Bas / Luta

Laddningsport

Bakåtknapp 

Framåtknapp

Tumstöd

Justering av markörhastighet

LED-visning av markör-
hastighet och batterinivå

Tekniske specifikationer 
Mål (LxBxH) 22,2 x 14,6 x 6,9 cm

Vægt 0,45 kg

Farve Skifergrå

Musens hældningsvinkel 35 - 70 grader trinvis

Justering af tommelvinkel 35 grader i hver retning

Antal knapper I Funktioner
7 knapper: 6 programmerbare knapper (venstre, midt, højre, 
scroll, klik, frem, tilbage)

Cursorhastighed (dpi) 800 I 1000 I 1200 I 1400 I 1600 I 1800 I 2000 I 2200 I 2400 I 2800

Rækkevidde Op til 8 meter

Batteritype Lithium-ion-polymer (LIP), genopladeligt, 470 mAh

Batteritid
3 måneder på én opladning.  
*Batterilevetiden afhænger af brug og brugerindstillinger

Tilslutning USB-kabel eller trådløst 

Driver Valgfri driver til brugertilpasning af knapper

Garanti 2 år fra købsdato

Operativsystemer PC / Mac

Installation       Plug-and-play

Tekniska specifikationer
Mått 11,9 x 7,6 x 5,6 cm

Vikt 0,13 kg

Färg Grafitgrå

Justbar vinkel på musen 35 till 70 grader stegvis

Justering av tumstöd 35 grader i varje riktning

Antal knappar I funktioner
7 knappar (6 programmerbara knappar: vänster, mitten, höger, 
skrollklick, framåt, bakåt)

Markörhastighet  (dpi) 800 I 1000 I 1200 I 1400 I 1600 I 1800 I 2000 I 2200 I 2400 I 2800

Räckvidd Upp till 8 m

Batteri Laddningsbart litiumbatteri, 470 mAh

Batteritid
3 månader på en laddning 
* Batterilivslängden kan variera beroende på användning.

Anslutning USB-kabel eller trådlöst

Drivrutin Valfri drivrutin för anpassning av knappar

Garanti 2 år från inköpsdatum

Operativsystem PC / Mac

Installation         Plug-and-play
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