ProTouch™

Active Workplaces

Traditsiooniline arvutihiir paneb teid randme, õla ja selja abil tegema midagi
nii lihtsat nagu kursori liigutamine üle ekraani või isegi lihtsalt klõpsamine. Aja
jooksul võib see põhjustada lihaspingeid või RSI-d (korduvaid stressivigastusi).
ProTouch™-iga saate selliseid probleeme täielikult vältida. Tänu ainulaadsele
disainile ja nutikale funktsionaalsusele on korduv arvutitöö nüüd
mugavam teie randmetele, kätele, õlgadele ja seljale. Puutetundlike klahvidega
keskne mitmikpuute-seade võimaldab teha rohkem ja väiksema pingutusega.
TEHNOLOOGIA & FUNKTSIOON
ProTouch™ ühendab uusima mitmikpuute tehnoloogia puutetundlike
klahvidega. Suure ja kaasaegse puutetundliku seadmega saate hõlpsalt juhtida
selliseid funktsioone nagu kursori liigutamine, kerimine, suumimine jne.
Kombatavad, vaiksed, kuid eristuvad klahvid soodustavad mitmekülgsust ja
mitmekesisust.
ProTouch™ on kaasaegne
toode ilma liikuvate osadeta,
mistõttu on see peaaegu
immuunne tüüpiliste
mehaaniliste kulumiste
suhtes.

ProTouch™ installitakse automaatselt, kui ühendate selle kaasasoleva
vastupidava USB-kaabli abil oma arvuti vabasse USB-porti. See töötab sujuvalt
kõigi OS-idega ja laiendatud funktsionaalsusega versioon ühildub täielikult
Microsoft Windowsi uute rakendussüsteemidega.
ProTouch™ on programmeeritavate klahvide tõttu sama lihtne kasutada,
olenemata sellest, kas olete parema- või vasakukäeline, ja see toetab mitut
ekraani.
DISAIN
ProTouch™ on disainitud ja välja töötatud Rootsis. Nii välimuse kui ka
ligipääsetavuse poolest on see tõesti tipptasemel. Alumiiniumist korpus
muudab selle mitte ainult tugevaks ja vastupidavaks, vaid ka taaskasutatavaks.
Pehme, kindel randmetugi on valmistatud kunstnahast ja tagab lõõgastava
kasutamise.
Kuna ProTouch™ ei sisalda mehaanilisi ega liikuvaid osi, on seda väga lihtne
puhastada või isegi desinfitseerida.
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ERGONOOMIKA
ProTouch™ on kaasaegne keskne osutusseade, mis minimeerib luu- ja lihaskonna vigastuste, RSI
(korduvad stressivigastused) ja muude monotoonse arvutitöö ajal tekkida võivate probleemide riski. Tänu
kaasaegsele tehnoloogiale töötate puudutavate liigutustega, mis vähendab koormust.
Keskselt paigutatud puuteklahvid põhinevad nn ”käärvõtme” tehnoloogial ning on kõrgeima kvaliteediga,
et tagada pikk kasutusiga, vaikne ja omanäoline puutetundlikkus. Puuteklahvide läbimõeldud paigutus
soodustab mitmekülgset tööd parema ja vasaku käe ning valikuliste sõrmede vahel.

TEHNILISED NÕUDED
• Ühendus: Usb, pistik & mäng
• Materjal: Alumiinium
• Multitouch seadme mõõtmed 105x70 mm
• Toote mõõdud: 450x120x21x(7) mm.
• ühe pakendi mõõtmed 560x190x60 mm.
•
neto kaal: 700 grammi
•
brutokaal 1600 grammi
•
Kogus, transpordikast: 10 tk

SUN-FLEX® on ettevõte, mis keskendub toodete
arendamisele, tootmisele ja turustamisele
moodsas kontori töökohas. Rohkem kui 30-aastase
kogemusega ja kaasaegse arusaamaga
kontoritöökohast on SUN-FLEX® saavutanud selles
valdkonnas lugupeetud liidripositsiooni.

• Transpordipakendi mõõtmed: 570x410x330 mm.
• Transpordipakendi kaal: 17 kg
• Art. nr (üksik).
400305: ProTouch™ (GTIN13: 7350042900749)
400306: ProTouch™EF (GTIN13: 7350042900770)
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