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MouseTrapper Advance
Det ergonomiske musealternativet

Produkt detaljer

Material:

Farge:

Dimensjoner:

Dim. Innpakning:

Vekt:

Vekt innpakning:

*Garanti:

EAN kode:

Art. nr:

ABS, Poly Jersey, polyes-

tertøy, silikon og TPE

Sort

10 cm x 47 cm x 2 cm

14,5cm x 50cm x 4cm

860 g

900 g

2 år

7332111004077

935

Annet:
Høyde på MouseTrapper Advance:

-Med tastaturunderlag utfoldet (Brukes 
ved lavt tastatur). 
Høyde: Mot tastatur: 20 mm. Mot kroppen 
11 mm.

-Uten tastaturunderlag utfoldet (Brukes 
ved høyt tastatur). 
Høyde: Mot tastatur: 24 mm. Mot kroppen 
15 mm.

*Generell garanti.
 Les mer på www.offitec.no

MouseTrapper Advance har et elegant design, og er kun 2 cm høy. Advance har behagelige knapper 
med mange innstillingsmuligheter.

Den sentrerte arbeidsmåten med armene avslappet og tett intill kroppen, gjøre at belastningen på 
skuldre og nakke reduseres. Og man forebygger og motvirker belastningsplager. Sitt eller stå nærme 
bordet, arbeid med armene nær kroppen, overarmene skal helst være tett inntil siden. Tastaturet 
og styrematten skal være plassert tett inntil hverandre, og så nær kroppen som mulig.

Jobb med hendene så åpne og rette som mulig, det minsker belastningen på hånden og håndleddet. 
Den innebygde håndleddstøtten gir en myk avlastning på en bred flate.

Fakta:
-Kompatibel med Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista, Win 7 och Mac OS X
-USB
-Plug & Play

Jobb opptimalt med MT Keys. I programmet kan du enkelt legge inn kortkommandoer, snarveier, 
endre, flytte eller sku av funksjonene på MouseTrapperen din. Alle knappene kan omprogrameres. 
Dette må skje i Windows 2000, Windows 7, XP eller Vista.

MT Keys kan du laste ned på www.offitec.no.

Mike Wilson
Kiropraktor & Ergonomisk rådgiver

Besøk: www.offitec.no/ergonomi
Eller skann koden!

SE VIDEO!
Musearm? Vondt i skuldrene? Stiv i nakken?
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