
Balance Keyboard familien

SEPARAT 
HÅNDLEDSSTØTTE KAN 
TILKØBES

Komfort i fokus. 
Uanset hvor længe du sidder ved en computer, udgør det en over-
raskende stor belastning for din krop, og derfor skal dit tastatur 
være så bekvemt som muligt at taste på. Ved at placere tastaturet 
foran din RollerMouse opnår du den perfekte afstand mellem 
tastatur og mus. Det sætter dine hænder i centrum og sørger for, 
at du har rollerbar og taster lige ved hånd en. Tastaturets negative 
hældning sikerer en optimal håndposition, når du taster, men du 
har naturligvis frihed til at vælge en anden hældning på tastaturet, 
hvis du ønsker det.

Mac kompatibelt PC tastatur.
Balance Keyboard er et PC tastatur, men kan sættes i Mac mode, 
hvis du ønsker at bruge det til din Mac computer. De dobbelte 
tastaturknapper, giver dig et hurtigt overblik over de fleste Mac 
tasters placering.

Funktionalitet ved hånden. 
Medietasterne på Balance Keyboard giver direkte adgang til de 
funktioner, som du bruger mest. Hvis du har brug for de traditio-
nelle funktionsknapper (F1-F12), aktiverer du disse med Fn-tasten. 
Tastaturet har flade taster med saksemekanisme, som giver en 
behagelig tastefornemmelse.

Tastaturet er et af dine vigtigste værktøjer – en ægte hverdagshelt. Balance Keyboard er designet som det  
perfekte supplement til RollerMouse Red, Red plus, Red max og Free3, og i kombination med de forskellige  
RollerMouse modeller giver det dig optimale arbejdsforhold. Balance Keyboard fåes både kablet og tråd-
løst, og benytter du ikke et RollerMouse produkt, kan en håndledsstøtte tilkøbes separat.
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Balance Keyboard familien

Funktioner

A   Mediekontrol

B    Programfunktioner

C  Interface-funktioner

D     Lydstyrkekontrol

E   Fn-tast 

F   Indikator for Caps Lock og Fn-tast

G   Indikator for lavt batteriniveau (kun på den trådløse version af Balance Keyboard)
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 Tekniske specifikationer
 Bredde 39,2 cm
 Dybde 11,9 cm
 Højde 2,05 cm
 Tastaturhældninger Negativ, neutral eller positiv hældning
 Håndledsstøtte Kan tilkøbes i form af Balance Keyboard Wrist Rest
 Knapper/Funktioner    12 programmerbare medieknapper (kun til Mac)
 Tænd / Sluk funktion (Trådløs version) Ja, ved hjælp af knap på undersiden
 Tilslutning USB-kabel / Trådløs
 Batteri (Trådløs version) AAA-type
 Batteriet levetid (Trådløs version) 12 måneder
 Installation Plug-and-Play
 Driver Kun tilgængelig til Mac
 Garanti         2 år fra købsdato
 Kompatibilitet OSX & Windows


