Sferia Wireless Trackball

#23121

Draadloze trackball

Ergonomische draadloze trackball die RSI voorkomt

Eigenschappen

• Ergonomisch ontwerp voor verminderde belasting van de pols,
arm en schouders
• Nauwkeurige trackball met gevoelige lasersensor
• Bedien de cursor met uw duim zonder uw hand te bewegen
• Comfortabele duimsteun en ergonomische vorm voor een
perfecte grip
• Ideaal voor kleine werkruimten, volle bureaus en lange
werkuren
• 2 programmeerbare duimknoppen en muiswiel met
kantelfunctie

Wat zit er in de verpakking
• Draadloze trackball

Systeem vereisten

• Windows 10, 8 of 7

• Micro-USB-ontvanger

• Op Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger

• 1 AA-batterij

• Chrome OS

• Gebruikershandleiding

• USB-poort
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Sferia Wireless Trackball
Comfortabel werken met minder belasting
De Sferia draadloze trackball verandert de manier waarop u
uw pc en laptop bedient. Door de trackball met uw duim te
bewegen, in plaats van de hele muis te verplaatsen,
vermindert u de belasting van uw pols, arm en schouder.
Dankzij dit ergonomische ontwerp kunt u urenlang
comfortabel werken.

Laser
De Sferia heeft een nauwkeurige trackball met een gevoelige
lasersensor. Uw duimbewegingen worden zo perfect omgezet
in cursorbewegingen op het scherm zonder dat u uw hele
hand hoeft te verplaatsen. De comfortabele duimsteun en
ergonomische vorm zorgen ervoor dat u de touwtjes in
handen hebt.

Controle en scrollen
Met de software kunt u de 2 programmeerbare duimknoppen
aanpassen, zodat de muis op uw voorkeuren is afgesteld. Met
het kantelbare scrollwiel kunt u zowel horizontaal als verticaal
scrollen, wat handig is als u bijvoorbeeld brede documenten,
zoals spreadsheets, wilt bekijken.

Draadloos werken
Wilt u de Trust Sferia gebruiken? Schakel de muis in met de
aan/uit-knop en steek de micro-USB-ontvanger in een
USB-poort. De ontvanger zorgt ervoor dat de muis draadloos
werkt binnen een bereik van 8 meter. Wanneer u klaar bent
met de muis, kunt u de ontvanger eenvoudig in de muis
opbergen of op uw laptop/pc laten zitten.
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Sferia Wireless Trackball
Beperkte ruimte
Omdat u de Sferia niet hoeft te bewegen om de muis te
gebruiken, is deze ideaal voor kleine werkplekken en volle
bureaus. U kunt alle documenten en schema's die u nodig
heeft om uw werk te doen om u heen leggen zonder dat u
extra ruimte nodig heeft voor uw muis.
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Sferia Wireless Trackball
ALGEMEEN
Formfactor

Large

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

131 mm

Width of main product
(in mm)

100 mm

Depth of main product
(in mm)

44.5 mm

Total weight

156 g

Weight of main unit

133 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

8m

Receiver included

True

USB receiver storable

True

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

450, 600, 1600

DPI range

450 - 1600 dpi

Max. DPI

1.600 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Laser

LIGHTING
Lights

False

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Power saving

True

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

True

Horizontal scrolling

True

Controls

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi, forward,
on/off
True

On/off button

True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

2

Adjustable weight

False

Suitable surface

Any surface including glass
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Sferia Wireless Trackball
INPUT
Power source

Battery

REQUIREMENTS
Other software
requirements

Windows only

FEATURES
Silent mouse

False

Special features

Rubber pads (not gliding),
auto-speed DPI, mouse
wheel tilt

Software included

True

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Sferia Wireless Trackball

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BOTTOM 1

PRODUCT TOP 1

PRODUCT VISUAL 3

LIFESTYLE VISUAL 1
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PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 2
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