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Alpha
Mousetrapper Alpha er verdens første centrerede ergonomiske pegeredskab med indbygget
tastatur i fuld størrelse. Alpha har i alt 19 programmerbare knapper, hvilket gør det til vores mest
dynamiske Mousetrapper til dato.

Fordele ved Alpha
Mousetrapper Alpha er vores mest komplette produkt, som
kombinerer fordelene ved et centreret pegeredskab og
brugervenligheden ved et tastatur i fuld størrelse. Alpha sluttes til
din computer via Bluetooth eller med et USB-kabel og har lang
batteritid, hvis du skal arbejde trådløst. Med et kombineret tastatur
og ergonomisk pegeredskab behøver du aldrig mere tænke
over hvilket tastatur, der passer til din Mousetrapper, eller justere
afstanden mellem pegeredskabet og tastaturet. Mousetrapper Alpha
er et komplet produkt til dig, der vil reducere dine smerter og øge dit
velbefindende, uden at det går ud over din effektivitet eller fleksibilitet.

Nøglefunktioner
■
■
■
■
■
■
■

Ergonomisk musealternativ med indbygget tastatur
19 programmerbare knapper til individuel brugertilpasning
Batterilevetid på op til 2 måneder ved fuld opladning
Styremåtte med klik- og scrollfunktion
Slankt ergonomisk design
Bluetooth 4.1
2000 dpi
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Når din Mousetrapper er placeret centralt foran dig,
får du en god ergonomisk arbejdsstilling med armene
nær kroppen og hænderne nær tastaturet. Med
denne position kan du både forebygge og i mange
tilfælde lindre de belastningsskader, som kan opstå,
når du arbejder uden for din egen akse, som det er
tilfældet med en almindelig mus. Med en Mousetrapper
behøver du ikke længere at række ud efter musen på
skrivebordet. Den brede håndledsstøtte giver samtidig
støtte og aflastning af nakken, skuldrene, armene og
håndleddene.

Mousetrappers unikke styremåtte
Du styrer markøren på skærmen ved at bevæge pege-,
lang- og ringfingeren let på styremåtten, og måtten flytter sig
todimensionelt på en meget behagelig måde. Du kan også
klikke hvor som helst på styremåtten. Skift gerne mellem
forskellige fingre og mellem højre og venstre hånd for at
minimere den statiske belastning.

Tips til bedre arbejdsstilling
og ergonomi:
■

Indstil din stol således, at dine fødder støtter mod gulvet, og du
sidder med ret ryg.

■

Arbejd med armene nær kroppen.

■

Sørg for støtte til armene i form af armlæn eller et bord.

■

■

■

Varier din arbejdsstilling, og arbejd af og til i stående stilling ved
hjælp af et hæve-/sænkebord.
Anbring skærmen på en afstand, der er behagelig for både øjne
og nakke.
Forebyg belastningsskader (RSI) ved at overveje dit valg af mus.

Fakta
■
■
■
■
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■

Bredde: 313 mm
Højde: 20 mm
Dybde: 220 mm
Vægt: 740 g
Art.nr: MT116

