Mousetrapper
– the wellness mouse

Mousetrapper er musealternativet som forebygger musearm og
andre problemer som kan oppstå ved arbeid med en tradisjonell
datamus. Den sentrerte plasseringen til Mousetrapper foran tastaturet
gir en god ergonomisk arbeidsstilling med armene nær kroppen og
hendene nær tastaturet.

Hvorfor Mousetrapper?
De fleste som prøver blir hjulpet
Det gjør en forskjell å bytte til en Mousetrapper. De aller fleste som prøver et av
produktene våre, fortsetter å bruke det
– åtte av ti sier at det hjelper dem!
Enkel å komme i gang
Vår styrematte, Control Pad, er utviklet for
å redusere belastningen på hender, armer,
skuldre og nakke. Den er enkel å komme i
gang med og lære seg å bruke.
Tilpass knappene slik du vil
Du kan kostnadsfritt laste ned MT Keys,
programmet der du selv velger hvilke
funksjoner knappene skal ha. Tilpass
bruken etter dine behov!

Utviklet, designet og produsert
i Sverige
Vi stille høye krav til både ergonomisk
funksjon og tiltalende, tidløs design. Fra
hovedkontoret utenfor Stockholm foregår
alt fra design og utvikling til produksjon
og kvalitetskontroll.
Vi har mer enn 25 års erfaring
Vi vet hva vi snakker om – vi har utviklet
ergonomiske alternativer til mus i over 25 år.
Våre Mousetrappere har 2 års garanti, men
de har en betydelig lengre levetid enn det.

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

www.mousetrapper.no

Hvilken Mousetrapper passer til deg?
Produkt

Lite

MT114 (titanium grå),
MT115 (rød)

Produktbeskrivelse

Tilkobling

Kompatibel med
MT Keys

Programmerbare
knapper

Basismodellen
med venstre- og
høyreklikk, scroll
opp/ned.

USB-kabel

Nei

-

Seks programmerbare
knapper og aksentfarger
i hvit eller korall.

USB-kabel

Ja

6

Premiumversjonen av
Advance 2.0, med
avtørkbare
håndleddstøtter
i PU-materiale.

USB-kabel

Ja

6

Trådløs bruk og hele
åtte programmerbare
knapper.

USB-kabel, trådløs via
Bluetooth

Ja

8

Den første ergonomiske
musen med integrert
tastatur.

USB-kabel, trådløs via
Bluetooth

Ja

19

Advance 2.0

MT112 (hvit),
MT120 (korall)

Advance 2.0+

MT122

Prime

MT123

Alpha

MT116

Tilbehør

Underarmsstøtte

Underarmsstøtte

Active ståmatte

Laptop/Tablet Stand

Standfriend

TB214

TB202

TB401

TB402

Passer Lite, Advance 2.0,
Advance 2.0+, Prime

Passer Alpha

TB501
Sort metall stand
TB502
Lysegrå metall stand

