ProTouch™

Active Workplaces

Strādājot ar parasto datorpeli, nākas piepūlēt plaukstu, plecu un muguru,
lai veiktu kursora pārvietošanu vai klikšķi. Ar laiku tas var izraisīt muskuļu
saspringumu vai RSI (Atkārtotas stresa traumas).
ProTouch™ jums ļauj izvairīties no šīm problēmām. Pateicoties unikālajam
dizainam un pārdomātajai funkcionalitātei, rutīnas darbs ar datoru tagad
daudz mazāk ietekmē jūsu plaukstas, rokas, plecus un muguru. Centrālā
multiskāriena ierīce ar taktiliem taustiņiem ļauj jums izdarīt vairāk ar mazāk
sasprindzinājuma.
TEHNOLOĢIJA UN FUNKCIJAS
ProTouch™ apvieno jaunāko multi-touch tehnoloģiju un taktilos taustiņus. Ar
plašo, moderno multi-touch ierīci jūs varat viegli kontrolēt funkcijas – pārvietot
kursoru, ritināt, pietuvoties u.c. Taktilie, klusie un jutīgie taustiņi izmantojami
daudzos veidos.

ProTouch™ ir moderns
produkts, bez kustīgām
daļām. Tādējādi tas ir ļoti
izturīgs pret tipiskajām
nodiluma formām.

ProTouch™ instalējas automātiski, tiklīdz tas ir pieslēgts USB portam.
Komplektā ir izturīgs USB kabelis. Tas darbojas ar visām OS, un paplašinātās
funkcionalitātes versija ir pilnībā savietojama ar jaunajām Microsoft Windows
lietotņu sistēmām.
ProTouch™ ir viegli lietojams gan labročiem, gan kreiļiem, jo tam ir
programmējami taustiņi, kā arī to var lietot ar vairākiem displejiem.
DIZAINS
ProTouch™ ir izstrādāts Zviedrijā. Gan izskata, gan pieejamības ziņā tas ieņem
līdera pozīcijas. Pateicoties alumīnija korpusam, tas ir ne tikai izturīgs, bet arī
pārstrādājams. Mīkstais, bet stingrais plaukstas balsts ir izgatavots no mākslīgās
ādas un nodrošina ērtu lietošanu.
ProTouch™ nesatur mehāniskas vai kustīgas daļas, tas ir viegli tīrāms un arī
dezinficējams.

SUN-FLEX® - ir kompānija, kas nodarbojas
ar produktu izstrādi, ražošanu un izplatīšanu
modernām biroju telpām. Ar vairāk nekā 30
gadu pieredzi un izpratni par mūsdienīgu biroju
vajadzībām SUN-FLEX® ir ieņēmis līdera pozīciju
šajā jomā.
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ERGONOMIKA
ProTouch™ ir moderna centrālā rādītājierīce, kas samazina muskuļu un skeleta sistēmas traumu risku,
RSI (atkārtotas stresa traumas) un citu problēmu risku, kas var rasties monotonu darbību laikā. Mūsdienu
tehnoloģijas dod iespēju strādāt ar pieskārienu kustībām, kas samazina slodzi. Centrāli novietotie taustiņi
ir izveidoti pēc tā saucamās “šķēru taustiņu” tehnoloģijas un ir visaugstākās kvalitātes – ilgmūžīgi, klusi
un jutīgi. Labi pārdomātais taustiņu izkārtojums ļauj veikt dažādas darbības ar labo un kreiso roku un
dažādiem pirkstiem.

SPECIFIKĀCIJAS
• Savienojums: USB, plug & play
• Materiāls: Alumīnijs
• Izmēri, multitouch vienība: 105x70 mm.
• Produkta izmēri: 450x120x21x(7) mm.
• Viena iepakojuma izmēri: 560x190x60 mm.
• Neto svars: 700 grami.
• Bruto svars: 1600 grami
• Daudzums, transporta iepakojumā: 10 gab.

SUN-FLEX® - ir kompānija, kas nodarbojas
ar produktu izstrādi, ražošanu un izplatīšanu
modernām biroju telpām. Ar vairāk nekā 30
gadu pieredzi un izpratni par mūsdienīgu biroju
vajadzībām SUN-FLEX® ir ieņēmis līdera pozīciju
šajā jomā.

• Transporta iepakojums izmēri: 570x410x330 mm.
• Transporta iepakojuma svars: 17 kg.
• Art. No (viens).
400305: ProTouch™ (GTIN13: 7350042900749)
400306: ProTouch™EF (GTIN13: 7350042900770)
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