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Alpha
Mousetrapper Alpha is ’s werelds eerste gecentreerde ergonomische muis met een volledig
ingebouwd toetsenbord. Alpha heeft in totaal 19 programmeerbare knoppen, waardoor het onze
meest dynamische Mousetrapper tot nu toe is.

Voordelen van Alpha
Mousetrapper Alpha is ons meest complete product en
combineert de voordelen van een gecentreerde muis met het
gebruiksgemak van een volledig toetsenbord. Alpha maakt
verbinding met uw computer via Bluetooth of met een USBkabel en heeft een lange batterijlevensduur voor iedereen die
draadloos moet werken. Door het combineren van toetsenborden
en ergonomische aanwijsapparaten hoeft u er nooit over na te
denken welk toetsenbord bij uw Mousetrapper past, of problemen
tussen muis en toetsenbord aan te passen. Mousetrapper Alpha
is het complete product voor iedereen die pijn wil reduceren en
zijn welzijn wil vergroten zonder afbreuk te doen aan efficiëntie
of flexibiliteit.

Belangrijkste kenmerken
■
■
■
■
■
■
■

Ergonomisch muisalternatief met ingebouwd toetsenbord
19 programmeerbare knoppen die u naar wens kunt aanpassen
Een batterijlevensduur tot 2 maanden bij volledig opladen
Stuurpad met klik- en scrollfunctie
Slank ergonomisch design
Bluetooth 4.1
2000 dpi
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Een gecentreerde plaatsing van uw Mousetrapper,
vóór u, biedt een goede ergonomische werkhouding,
met de armen dicht bij het lichaam en de handen
dicht bij het toetsenbord. Door deze positie voorkomt
en verlicht u klachten die kunnen ontstaan door het
overstrekken van uw arm bij het gebruik van een
conventionele muis. Met een Mousetrapper hoeft
u niet langer naar de muis op uw bureau te reiken.
De brede polssteun biedt ondersteuning en verlicht

Mousetrapper’s unieke stuurpad
Door uw wijs-, middel-, en ringvinger op de stuurpad te plaatsen,
kunt u de cursor op het scherm met eenvoudige bewegingen
besturen. U heeft bovendien de mogelijkheid om waar dan ook op
de stuurpad te klikken. Wissel tussen verschillende vingers en uw
linker- en rechterhand om statische belasting te minimaliseren.

Tips voor een betere werkhouding
en ergonomie:
■

Stel uw stoel zo in dat uw voeten steun hebben op de vloer en
strek uw rug, ook als u zit.

■

tegelijkertijd de spanning in uw nek, schouders,

Werk met de armen dicht bij uw lichaam.

■

Laat uw armen steunen op een armsteun of tafel.

armen en polsen.

■

■

■

Varieer uw werkhouding, werk zo nu en dan staand met behulp
van een zit-sta bureau.
Plaats het scherm op een comfortabele afstand, voor zowel de
ogen als de nek.
Voorkom RSI door de keuze van uw computermuis te herzien.

Feiten
■
■
■
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Breedte: 313 mm
Hoogte: 20 mm
Diepte: 220 mm
Gewicht: 740 g

