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De Lite is het basisproduct in het Mousetrapper-assortiment en is hij geschikt voor een fullsize 
toetsenbord. De Lite is het ergonomische alternatief voor een muis, die RSI voorkomt evenals 
andere problemen die kunnen optreden als je een conventionele muis gebruikt.

Lite

De Lite is het basisproduct van Mousetrapper en is geschikt voor 
toetsenborden van normale grootte. Hij is bedoeld voor mensen 
niet meer nodig hebben dan alleen rechtsklikken, dubbelklikken en 
scrollen, en de klikfunctie van de unieke Mousetrapper-stuurpad.
 De Lite is ook voorzien van een comfortabele polssteun in grijs  
of rood.

■ Vier knoppen met scroll en autoscroll
■ Stuurpad met klikfunctie
■ USB plug-and-play
■ 1500 dpi

Voordelen van de Lite Belangrijkste kenmerken
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Lite

■ Breedte: 495 mm
■ Hoogte: 25 mm
■ Diepte: 125 mm
■ Gewicht: 670 g
■ Art.nr.: Rood MT115
■ Art.nr.: Grijs MT114

Feiten

Met de wijs-, middel- en ringvinger op het track pad bedien je 
de cursor op het beeldscherm. De track pad beweegt op een 
comfortabele en intuïtieve manier in alle richtingen. Je kunt ook 
op iedere gewenste locatie op de track pad klikken, bijv. de 
linker muisklik.

■ Stel uw stoel zo in dat uw voeten op de grond steunen en houd 
uw rug recht als u zit.

■ Houd uw armen dicht tegen je lichaam tijdens het werken.

■ Laat je armen op de polssteun of op het bureau rusten.

■ Varieer je werkhouding: ga staan en maak gebruik van een zit/ 

sta-bureau.

■ Plaats het scherm op een comfortabele afstand zodat u geen 

spanning voelt in uw ogen of nek.

■ Voorkom overbelasting (KANS) door de juiste computer muis  

te gebruiken.

De unieke track pad van Mousetrapper

Tips voor een gergonomische  
werkhouding:

De centrale plaatsing van de Mousetrapper Prime zorgt 

voor een goede ergonomische werkhouding doordat je 

je armen dicht tegen het lichaam en je handen dicht bij 

het toetsenbord blijven. 

 Hiermee voorkom én verminder je overbelasting 

die ontstaat bij het overstrekken van de arm tijdens 

het werken met een normale computermuis. Je hoeft 

namelijk je hand niet meer uit te steken naar de muis 

op het bureau. De brede en zachte polssteun biedt 

tegelijkertijd steun en verlichting voor nek, schouders, 

arm en pols.


