Mousetrapper
– the wellness mouse

Mousetrapper er musealternativet som forebygger musearm og
andre af de gener der kan opstå når man arbejder med en traditionel
computermus. Mousetrappers centrerede placering foran tastaturet
giver en ergonomisk god arbejdsstilling med armene ind mod
kroppen og hænderne tæt på tastaturet.

Hvorfor Mousetrapper?
De fleste testere bliver hjulpet
Det gør en forskel at skifte til en Mousetrapper. De allerfleste, der tester et af vores
produkter, fortsætter med at bruge det
– otte ud af ti siger, at de føler sig hjulpet!
Let at komme i gang med
Vores styremåtte, Control Pad, er udviklet til
at mindske belastningen for hænder, arme,
skuldre og nakke. Den er let at komme i
gang med og lære at bruge.
Tilpas knapperne som du vil
Du kan omkostningsfrit downloade MT Keys
– programmet, hvor du selv vælger, hvilke
funktioner knapperne skal have. Tilpas
anvendelsen efter dine behov!

Udviklet, designet og fremstillet
i Sverige
Vi stiller høje krav til såvel ergonomisk
funktion som tiltalende, tidløst design.
Alt fra design og udvikling til produktion og
kvalitetskontrol sker på hovedkontoret uden
for Stockholm.
Vi har mere end 25 års erfaring
Vi ved, hvad vi taler om – vi har udviklet
ergonomiske musealternativer i over 25 år.
Vores Mousetrappere har 2 års garanti,
men en betydeligt længere levetid.

Kontakt os
info@mousetrapper.com
+46 (0)8 122 124 40

www.mousetrapper.dk

Hvilken Mousetrapper passer till dig?
Produkt

Lite

MT114 (titaniumgrå),
MT115 (rød)

Produktbeskrivelse

Tilslutning

Kompatibel med
MT Keys

Programmerbar
knapper

Basismodellen
med venstre- og
højreklik, dobbeltklik
og scroll.

USB-kabel

Nej

-

Seks programmerbare
knapper og kontrastfarver i hvid eller koral.

USB-kabel

Ja

6

Premiumversion af
Advance 2.0, med
håndledsstøtter
i PU-materiale,
der kan rengøres.

USB-kabel

Ja

6

Trådløs anvendelse
og hele otte
programmerbare
knapper.

USB-kabel, trådløs via
Bluetooth

Ja

8

Den første ergonomiske
mus med integreret
tastatur.

USB-kabel, trådløs via
Bluetooth

Ja

19

Advance 2.0

MT112 (hvid),
MT120 (koral)

Advance 2.0+

MT122

Prime

MT123

Alpha

MT116

Tilbehør

Underarmsstøtte

Underarmsstøtte

Active ståmåtte

Laptop/Tablet Stand

Standfriend

TB214

TB202

TB401

TB402

Passer Lite, Advance 2.0,
Advance 2.0+, Prime

Passer Alpha

TB501
Metal stand i sort
TB502
Metal stand i lysegrå

