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Naudodami tradicinę kompiuterio pelę naudojate riešą, petį ir nugarą, kad
atliktumėte tokius paprastus veiksmus kaip žymeklio perkėlimas per ekraną ar
net tiesiog spustelėjimas. Laikui bėgant tai gali sukelti raumenų įtempimą arba
RSI (pasikartojančius pažeidimus dėl streso).
Naudodami ProTouch™ galite visiškai išvengti tokių problemų. Dėl unikalaus
dizaino ir sumanaus funkcionalumo pasikartojantis darbas kompiuteriu dabar
yra daug patogesnis jūsų riešams, rankoms, pečiams ir nugarai. Centrinis kelių
jutiklių įrenginys su lytėjimo mygtukais leidžia atlikti daugiau ir su mažesne
apkrova.
TECHNOLOGIJA IR FUNKCIJOS
„ProTouch™“ apjungia naujausią kelių prisilietimų technologiją su lytėjimo
klavišais. Naudodami didelį, modernų kelių jutiklių įrenginį galite lengvai valdyti
tokias funkcijas kaip žymeklio perkėlimas, slinkimas, mastelio keitimas ir kt.
Liečiami, tylūs, tačiau išskirtiniai klavišai skatina universalumą ir įvairovę.
ProTouch™ yra modernus
gaminys be judančių dalių,
todėl jis beveik
atsparus tipiškoms
mechaninio nusidėvėjimo
formoms.

ProTouch™ įdiegiamas automatiškai, kai prijungiate jį prie laisvos kompiuterio
USB jungties naudodami tvirtą pridedamą USB laidą. Jis veikia sklandžiai su
visomis OS, o išplėstinio funkcionalumo versija yra visiškai suderinama su
naujomis Microsoft Windows taikomųjų programų sistemomis.
ProTouch™ yra taip pat paprasta naudoti, nesvarbu, ar esate dešiniarankis, ar
kairiarankis dėl programuojamų klavišų ir kelių ekranų palaikymo.
DIZAINAS
ProTouch™ suprojektuotas ir sukurtas Švedijoje. Tiek išvaizda, tiek
prieinamumas yra tikrai aukščiausios klasės. Dėl aliuminio korpuso jis ne tik
tvirtas ir patvarus, bet ir perdirbamas. Minkšta, tvirta riešo atrama pagaminta iš
dirbtinės odos ir užtikrina atpalaiduojantį naudojimą.
Kadangi ProTouch™ neturi mechaninių ar judančių dalių, jį labai lengva valyti ar
net dezinfekuoti.
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ERGONOMIŠKUMAS
ProTouch™ yra modernus centrinis žymeklio įrenginys, kuris sumažina riziką patirti raumenų ir kaulų
sistemos traumas, pasikartojančius pažeidimus dėl streso (RSI) ir kitas problemas, kurios gali kilti dirbant
monotoniškai,. Dėl šiuolaikinių technologijų dirbate lietimo judesiais, kurie sumažina apkrovą. Centre
esantys lytėjimo klavišai yra pagrįsti vadinamąja „žirklinio klavišo“ technologija ir yra aukščiausios kokybės,
užtikrinantys ilgą tarnavimo laiką, tylų ir savitą lietimo pojūtį. Gerai apgalvotas lytėjimo klavišų išdėstymas
skatina įvairų darbą dešine ir kaire ranka bei pasirenkamais pirštais.

SPECIFIKACIJOS
• Jungtis: USB, prijunkite ir pradėkite
• Medžiaga: Aliuminis
• Matmenys, kelių jutiklių įrenginys: 105x70 mm.
• Produkto matmenys: 450x120x21x(7) mm.
• Vienos pakuotės matmenys: 560x190x60 mm.
• Grynas svoris : 700 gramų.
• Bendras svoris: 1600 gramų
• Kiekis, transportavimo dėžė: 10 vnt.
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• Transportavimo pakuotė matmenys:
570x410x330 mm.
• Transportavimo pakuotės svoris: 17 kg.
• Prekės Nr. (vienos).
400305: ProTouch™ (
GTIN13: 7350042900749)
400306: ProTouch™EF
(GTIN13: 7350042900770)
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