
Fordeler med Delta

Delta tilfører en ny dimensjon til Mousetrappers brede utvalg 

av sentrerte, ergonomiske museløsninger. Den brede og unike 

styrestangen i karbonfiber har en myk struktur som gjør det mulig å 
jobbe nøyaktig og effektivt.
 Lengden er tilpasset slik at styrestangen er lett tilgjengelig når 
du bruker tastaturet. Oppløsningen på 4000 cpi gjør rulling, klikking 
og zooming enkelt, og gir deg en enestående følelse av presisjon i 
arbeidet.

 De seks programmerbare knappene gjør at du kan opprette 

kreative snarveier som letter arbeidet. Knappefunksjonene er enkle å 
endre via MT Keys.

 Delta har en USB-hub for lading og/eller tilkobling av flere enheter.

Delta finnes i to farger og to forskjellige størrelser.

Delta Regular Grå
 » Bredde: 500 mm
 » Høyde: 27 mm
 » Dybde: 120 mm
 » Vekt: 830 g
 » Produktkode: MT151

Delta Regular Svart
 » Bredde: 500 mm
 » Høyde: 27 mm
 » Dybde: 120 mm
 » Vekt: 830 g
 » Produktkode: MT153

Delta Forlenget Grå
 » Bredde: 500 mm
 » Høyde: 27 mm
 » Dybde: 145 mm
 » Vekt: 910 g
 » Produktkode: MT150

Delta Forlenget Svart
 » Bredde: 500 mm
 » Høyde: 27 mm
 » Dybde: 145 mm
 » Vekt: 910 g
 » Produktkode: MT152

Delta

Nå lanserer vi Mousetrapper Delta, et spennende tilskudd til vårt utvalg av ergonomiske museløsninger. 
Delta styres ved hjelp av Control Bar, vår nyutviklede rullestang i karbonfiber, i stedet for vår unike 
styreplate. Styrestangen gir deg en avslappet, sentrert arbeidsstilling – og med seks tilpassbare knapper 
kan du jobbe enda mer effektivt. Delta er produsert i Sverige av resirkulert plast.

Viktige egenskaper

 » Ergonomisk design

 » 255 mm bred styrestang med klikke- og rullefunksjon som kan 
flyttes 125 mm sideveis

 » 6 programmerbare knapper som er enkle å tilpasse ved hjelp 
av MT Keys på www.mousetrapper.no/software

 » Myk håndleddstøtte som kan desinfiseres
 » Megnetfeste gjør det enkelt å skifte ut håndleddstøtten
 » Fremstilt i resirkulert plast

 » Justerbar friksjons-/høydepute for tastatur
 » 2 USB-porter (3,3 V) for lading og tilkobling av flere enheter
 » 4000 cpi

Fakta

Produktkode: MT151

Produktkode: MT153

Produktkode: MT150

Produktkode: MT152

V
e

rs
io

n
 1

.0

Made in  
Sweden



MOUSETRAPPER.NO

Du styrer markøren enkelt med Control Bar – Mousetrappers 
nyutviklede rullestang. Du ruller jevnt og klikker på rullestangen 
med en lett berøring. Vi har brukt lang tid på å finne den riktige 
overflaten på innsiden av rullestangen, som gjør at den glir jevnt, 
behagelig og så å si friksjonsfritt. Styrestangen gjør det enkelt å 
jobbe både ergonomisk og effektivt.

 » Juster stolen slik at føttene hviler flatt på gulvet, og hold 
ryggen rett mens du sitter » Hold armene nær kroppen når du 
jobber

 » Hvil armene på en underarmstøtte eller på skrivebordet
 » Varier arbeidsstillingen, bruk et hev- og senkbart skrivebord 

for å veksle mellom sittende og stående stilling
 » Plasser skjermen på en avstand som føles behagelig for både 

øyne og nakke

 » Unngå gjentakende belastningsskader (RSI) ved å se nærmere 
på valget av mus

Siden Mousetrapper er plassert midt foran tastaturet, gir det en ergonomisk sunn arbeidsstilling der du 
holder armene nær kroppen og hendene nær tastaturet.
 Det gjør at du unngår og i mange tilfeller lindrer belastningsskader som kan oppstå når du strekker 
armen for mye, slik du gjør med en vanlig mus. Du trenger ikke lenger å strekke deg bortenfor tastaturet 
når du bruker musen. De brede, polstrede håndleddstøttene avlaster også nakke, skuldre, armer og 
håndledd.

Tips om bedre arbeidsstilling og 
ergonomi:

Den unike Mousetrapper- 
rullestangen


