
RollerMouse Red plus WL Travel Kit

Den mobile arbejdsplads
På kontoret er vi heldigvis vant til en vis grad af kvalitet, når vi snakker arbejdsmiljø og ergonomi. Det er dog ikke alle 
der tager dette med sig, når de arbejder hjemmefra eller har skiftende arbejdspladser - dette på trods af, at vi gør det 
oftere og oftere. Hvad de færreste ved er, at der faktisk er ligeså mange restriktioner og retningslinjer på den mobile 
arbejdsplads, som på kontoret. I hvert fald hvis vi arbejder mobilt mindst én dag om ugen. I dette tilfælde er det rigtig 
vigtigt, at du ikke bare sidder med din bærbare computer som eneste arbejdsredskab når du arbejder. 

Mobilt og ergonomisk – på samme tid
Er du én af dem der ofte skifter arbejdsplads, men synes at 
det lyder for uoverskueligt at skulle tage ergonomien med dig 
hjem fra kontoret af? Så læs med her. Det behøver nemlig 
hverken være tungt eller besværligt, at tage den gode arbejds-
station med dig rundt. 

En optimeret arbejdsplads
Det mobile RollerMouse kit er til dig der vil prioritere de kor-
rekte redskaber uanset hvor du arbejder henne den pågæld–
ende dag. Herigennem opnår du variation og øget effektivi-
tet gennem forebyggelse af spændinger og smerter, som er 
forårsaget af en traditionel mus. 

Nemt og effektivt 
Med et RollerMouse Travel Kit bliver det let og overskueligt 
for dig, at sikre dig en ergonomisk arbejdsstilling uanset hvor 
du arbejder. Pak alle delene samlet ned og tag dem med dig 
under armen. Den er let at pakke ud og slutte til igen på dit 
næste stop.
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Tekniske specifikationer
Bredde 27 cm
Dybde 63 cm
Højde 11 cm
Vægt: 2 kg
SKU RM-RED PLUS-WL-TK
EAN: 7 43870 00431 9

Indhold

A    Contour Universal Sleeve gør at du let kan pakke udstyret sammen og tage det med på farten. 

B      Contour Laptop Stand  sørger for, at din bærbare computer kommer op i den rigtige højde, så du undgår at krumme nakken.

C  RollerMouse Red plus Wireless er din ergonomiske computermus der sørger for variation og et effektivt arbejdsflow.

D     Balance Keyboard er dit ergonomiske og kompakte tastatur med mulighed for et negativt tilt.
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