


OPTAPAD Extended® on Optapad Originalista jatkokehitys, 
jossa on laajempi ja pehmeämpi rannetuki. Kosketus-
painikkeiden toimivuus on sama kuin Optapad Originalissa.
Tuote: 171202

OPTAPAD® on uusi ergonominen tietokonehiiri joka eroaa 
merkittävästi kaikista markkinoilla tarjolla olevista keskihiiristä, 
se yhdistää optisen-, tutka- ja valotekniikan ergonomiseen 
muotoiluun. Siinä on lasinen kosketuslevy, joka on tuttu 
älypuhelimista ja tablet laitteista, joten käsittely on helppoa 
ja luonnollista. Optapad estää ja lievittää lihasjännitystä, 
kipua ja särkyä.

Ergonomisen muotoilun ansiosta saat hyvän työasennon 
ja luonnollisen liikkeen. Käytä Optapadia hiirikäsiongelmien 
ja hartioden jännityksen välttämiseksi. Jos haluat tutustua 
tuotteeseen, voit kokeilla sitä 14 päivän ajan. 
Kysy lisätietoa toimittajaltasi.

Optapad soveltuu erinomaisesti myös kliinisiin tiloihin. Se 
voidaan desinfioida jopa 70% alkoholipitoisilla nesteillä. 
Rannetuet ovat irroitettavissa ja vaihdettavissa. Optapad 
hiiriohjain ja näppäimistö yhdistelmä on hyvä vaihtoehto 
myös kliinisiin tiloihin.

Tekniset tiedot
I Leveys: 480 mm
I Syvyys: 110 mm
I Korkeus: 17,2 mm
I Paino: 565 g (pakkauksessa 700g)
I Käyttöjärjestelmä: Windows 7, 8 ja 10, Apple OS X
I Materiaali: Muovi, alumiini, lasi, Polyuretaani (PVC vapaa)
I Väri: Musta/hopeanharmaa
I Painikkeiden määrä: 8 (ohjelmoitavia)
I Valmistusmaa: Ruotsi
I Takuu 3 vuotta

Mikä on Optapad

Optapad sopii kaikille

Optapad Extended

Optapad Original

Optapad Keyboard

OPTAPAD Original® on ergonominen keskihiiri, joka antaa 
sinulle luonnollisen työasennon. Pehmeät siiven muotoi-
set rannetuet auttavat sinua löytämään rennon asennon 
käsille. Tuote: 161102

OPTAPAD® näppäimistö on moderni ja tyylikäs. Mustat 
näppäimet ovat hiljaisia ja tuntuvat pehmeiltä. Veden tai 
muiden nesteiden suojaamiseksi Optapad näppäimistö on 
roisketiivis.Tuote: 173103

Markkinoiden kliinisin keskihiiri
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Optapadin edut 
ja hyödyt

Helppo omaksua ja ottaa käyttöön

Tutkatekniikka tunnistaa sormien liikkeet

Lasipintainen kosketuslevy

Markkinoiden ohuin keskihiiri

Pehmeät polyuretaani rannetuet

Voidaan desinfioida

Keskittää hiirenkäytön lähelle vartaloa

Soveltuu sekä vasen- että oikeakätisille

Tuplaklikkaukselle oma näppäin

Toimii PC- ja MAC ympäristössä

Ajurivapaa asennettavuus

Kopioi- ja liitätoiminnoille omat näppäimet

Valmistetaan Ruotsissa

3 vuoden takuu
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