ProTouch™

Active Workplaces

Perinteisen tietokonehiiren käyttö rasittaa rannetta, hartioita ja selkää – vaikka
kyseessä olisi yksinkertainen tehtävä, kuten osoittimen liikuttaminen näytöllä
tai hiiren vasemmanpuoleisen painikkeen napsauttaminen. Tämä voi johtaa
toistuvista liikkeistä aiheutuviin rasitusvammoihin.
ProTouch™-hiiren ainutlaatuinen, moderni muotoilu ja innovatiiviset ja
monikäyttöiset toiminnot auttavat ehkäisemään ongelmia. Keskitetyn
multitouch-ohjauslevyn ja kosketusnäppäinten ansiosta hiiren käyttäminen
onnistuu vähemmällä rasituksella.
TOIMINTATAPA
ProTouch™-hiiressä on hyödynnetty uusinta multitouch-teknologiaa ja
kosketusnäppäimiä. Modernin ja suuren multitouch-ohjauslevyn avulla hiiren
keskeisten toimintojen suorittaminen, kuten osoittimen liikuttaminen, sivun
vierittäminen ja zoomaaminen, onnistuu helposti ja vaivattomasti. Hiljaiset
kosketuspainikkeet yhdessä
multitouch-ohjauslevyn
kanssa kannustavat lisäksi
vaihtelemaan työskentelyä
oikean ja vasemman käden
sekä eri sormien välillä.

ProTouch™ on helppo asentaa USB-portin ja laitteen mukana tulevan
kangaspäällysteisen, kulutuksenkestävän USB-johdon avulla, eikä asennus
edellytä ajureita. ProTouch™-osoitinlaitteen perusmalli on yhteensopiva kaikkien
käyttöjärjestelmien kanssa. Extended Functionality -malli on lisäksi täysin
yhteensopiva Microsoft Windowsin uuden sovellusjärjestelmän kanssa.
ProTouch™ sopii yhtä lailla oikea- kuin vasenkätisille, sillä painikkeet ovat
uudelleenohjelmoitavissa.
ProTouch™ soveltuu erinomaisesti myös työskentelyyn kahdella eri
näyttöpäätteellä.
MUOTOILU
ProTouch™ edustaa huipputasoa niin käyttömukavuudeltaan kuin ulkoasultaan.
Alumiinirakenne takaa vakauden ja kestävyyden lisäksi tyylikkään ulkonäön,
minkä lisäksi se on kierrätettävä. Pehmeä ja erittäin kulutuksenkestävä
tekonahkainen tuki parantaa ranteiden asentoa ja vähentää niihin kohdistuvaa
rasitusta.
ProTouch™ ei sisällä mekaanisia tai liikkuvia osia, joten tuotteen puhdistaminen
ja tarvittaessa myös desinfioiminen onnistuu helposti.
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ERGONOMIA
ProTouch™ on nykyaikainen keskitetty osoitinlaite, joka auttaa ehkäisemään rasitusvammoja, toistuvista
liikkeistä johtuvia vaivoja ja muita yksipuolisesta tietokonetyöskentelystä aiheutuvia ongelmia.
ProTouch™ hyödyntää modernia teknologiaa, joka vähentää kehon kuormitusta. Keskitetyissä
kosketusnäppäimissä on ns. saksimekanismi, ja ne edustavat korkeinta laatua niin pitkän käyttöiän,
matalan äänenvoimakkuuden kuin käyttömukavuudenkin osalta.
Kosketusnäppäimet on sijoitettu harkitusti niin, että käyttäjän on helppo vaihdella työskentelyä oikean ja
vasemman käden sekä eri sormien välillä.

TEKNISET TIEDOT
• Liitäntä: USB, ajuriton asennus
• Materiaali: Alumiini
• Multitouch-laitteen mitat: 105 x 70 mm
• Tuotteen mitat: 450 x 120 x 21 x (7) mm
• Yksittäispakkauksen mitat: 560 x 190 x 60 mm
• Nettopaino: 700 g
• Bruttopaino: 1 600 g
• Lkm kuljetuspakkauksessa: 10 kpl
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• Kuljetuspakkauksen mitat: 570 x 410 x 330 mm
• Kuljetuspakkauksen paino: 17 kg
• Tuotenro (yksittäinen):
400305: ProTouch™
(GTIN13: 7350042900749)
400306: ProTouch™EF
(GTIN13: 7350042900770)
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