Mousetrapper
– the wellness mouse

Mousetrapper är musalternativet som förebygger musarm och andra
problem som kan uppstå vid arbete med en traditionell datormus.
Den centrerade placeringen av Mousetrapper framför tangentbordet
ger en bra ergonomisk arbetsställning med armarna nära kroppen
och händerna nära tangentbordet.

Varför Mousetrapper?
De flesta som testar blir hjälpta
Det gör skillnad att byta till en Mousetrapper.
De allra flesta som testar en av våra
produkter fortsätter att använda den – åtta
av tio säger att de blir hjälpta!
Enkel att komma igång med
Vår styrmatta, Control Pad, är utvecklad
för att minska belastningen för händer,
armar, axlar och nacke. Den är enkel att
komma igång med och lära sig.
Anpassa knapparna som du vill
Du kan kostnadsfritt ladda ner MT Keys,
programmet där du själv väljer vilka
funktioner knapparna ska ha. Anpassa
användningen efter dina behov!

Utvecklade, designade och tillverkade
i Sverige
Vi ställer höga krav på såväl ergonomisk
funktion som tilltalande, tidlös design.
På huvudkontoret utanför Stockholm sker
allt från design och utveckling till produktion
och kvalitetskontroll.
Vi har mer än 25 års erfarenhet
Vi vet vad vi pratar om – vi har utvecklat
ergonomiska musalternativ i över 25 år.
Våra Mousetrappers har 2 års garanti,
men har en betydligt längre livslängd än så.

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

www.mousetrapper.com

Vilken Mousetrapper passar dig?
Produkt

Lite

MT114 (titaniumgrå),
MT115 (röd)

Produktbeskrivning

Anslutning

Kompatibel med
MT Keys

Programmerbara
knappar

Basmodellen
med vänster- och
högerklick, dubbelklick
och scroll.

USB-kabel

Nej

-

Sex programmerbara
knappar och accentfärger i vitt eller korall.

USB-kabel

Ja

6

Premiumversion av
Advance 2.0, med
avtorkningsbara handlovsstöd i PU-material.

USB-kabel

Ja

6

Trådlös användning
och hela åtta
programmerbara
knappar.

USB-kabel, trådlös via
Bluetooth

Ja

8

Den första ergonomiska
musen med integrerat
tangentbord.

USB-kabel, trådlös via
Bluetooth

Ja

19

Advance 2.0

MT112 (vit),
MT120 (korall)

Advance 2.0+

MT122

Prime

MT123

Alpha

MT116

Tillbehör

Underarmsstöd

Underarmsstöd

Active ståmatta

Laptop/Tablet Stand

Standfriend

TB214

TB202

TB401

TB402

Passar Lite, Advance 2.0,
Advance 2.0+, Prime

Passar Alpha

TB501
Ställ i svart metall
TB502
Ställ i ljusgrå metall

