
Contour Unimouse  
- designed with YOU in mind
Unimouse er markedets første justerbare ver ti  kale com  pu ter mus, med vertikal justerbarhed og be  væg e  lig tom-
melfingerstøtte, der gør det muligt at til  passe mus en forskellige håndstørrelser eller bare ju stere po si tionen af 
hånden i løbet af dagen for større fleksibilitet.

Fås både til højrehånd og venstrehånd
Uanset om du er til højre- eller venstre hånd, til kabel 
eller trådløs - så finder du en Unimouse lige til dig. 
Contour har gjort sig umage med at udvikle en mus, der 
med ny design-vindende teknologi vil give dig en helt ny 
oplevelse.

Lad knapperne opfylde dine unikke behov
Unimouse har 6 programmérbare knapper og et be-
hag  e  ligt scrollhjul, der giver din kreativitet helt frie tøjler. 
F.eks. kan du indstille midterklik-knappen til højreklik, 
hvis arbejdet med musen så føles bedre. Knapperne kan 
indstilles til stort set alle opgaver, så de opfylder dine 
unikke behov.

Red Dot Design Award 2018
Unimouse har vundet den prestigefyldte Red Design 
Award for sin fuldt justerbare vertikale mus. Prisen er en 
anerkendelse af designets høje kvalitet og den tekniske, 
funktionelle og ydelsesmæssige innovation, som Contour 
Unimouse repræsenterer.

Fuld justerbar og afslappende
Med vores patenterede leddelte hængsel kan du justere 
musens hældning i en hvilken som helst vinkel fra 35 til 
70 grader. Det friktionsbaserede låsesystem er nemt 
at bruge og stabilt i enhver position. Den justerbare 
tommelfingerstøtte kan justeres i alle retninger, ud/ind, 
op/ned, frem/tilbage, hældning og rotation. Det mind-
sker gribe smer  ter og tryk på tommelfingerens rodled, 
hvorved be last ningsskader reduceres, og du kan holde 
afslappet om musen - uanset hvil  ken stør relse eller form 
din hånd har.

www.contourdesign.dk | info@contour-design.com
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Funktioner

A   Højreklik. Brug den store højreknap til at højreklikke med. 

B  Mellemklik. Brug den mellemste knap til at auto-scrolle med.

C     Scrollhjul. Siden ruller op og ned.

D  Venstreklik. Brug den store venstreknap til at venstreklikke med. 

 E   Tilbage-knap. Udfører browserfunktionen tilbage i de fleste browsere.

F   Frem-knap. Udfører browserfunktionen frem i de fleste browsere.

G  Tommelfingerstøtte. Kan justeres i enhver vinkel.

H     Cursorhastighed. Jurster cursorhastighed og præcision.

I  LED indikator. Angiver cursorhastighed samt batteriniveau på trådløse enheder.

 J   Ladeport. Mini-USB port til at lade trådløse enheder.
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Tekniske specifikationer
Hældningsvinkel 35-70 grader
Jusetering af tommelvinkel 35 grader I hver retning
Trackingmetode Optisk bevægelsessensor
Cursorhastighed og -præcision (dpi) 800-2800
Knapper/funktioner 6 (5 programmerbare knapper)
Versioner Højre- og venstrehåndsversion
Tilslutning Trådløst eller USB kabel
Vægt (kablet) 135,5 g
Vægt (trådløs) 141,5 g
Bredde 7,6 cm
Højde 5,6 cm
Længde 11,9 cm
Driver Plug-n-Play. Drivere optionelle til programmering af knapper.
Farve Skifergrå
Garanti 2 år fra købsdato
Kompatibilitet OSX og Windows

Justerbarhed


