
Ergonomische resultaten en helder design met Sliderbar 
navigatie
Ontdek het nieuwste familielid van Contour. De SliderMouse Pro is een gecentreerde muis 
waarmee je bureauwerk kunt doen in comfortabele, ergonomische posities – zelfs zonder 
strekken, draaien en overbelasten. Onze nieuwe cursornavigatie met de intuïtieve 
mechanische Sliderbar is geïntegreerd aan de bovenkant van de SliderMouse Pro, waardoor je 
handen optimaal kunnen rusten op de gehele breedte van de muis. Om het je eigen te maken, 
hebben we het ontwerp naadloos afgestemd op je voorkeuren met magnetische polssteunen 
in verschillende maten en materialen.

De SliderMouse Pro is ontworpen en ontwikkeld in Scandinavië in samenwerking met 
ergonomische experts. Je kunt de Scandinavische kenmerken herkennen aan de 
minimalistische aanpak die functionaliteit met esthetiek verenigt.



Zorg voor je lichaam
Met een gecentreerde muis worden je armen in een natuurlijke, ontspannen positie voor je 
lichaam geplaatst. Dit ondersteunt een spanningsvrije houding voor schouders, armen en 
ellebogen die je ergonomische werkhouding volledig verandert. Je kunt nu zowel je 
rechter- als je linkerhand gebruiken voor cursornavigatie. Ook kun je de klikbare Sliderbar 
bedienen met slechts een lichte aanraking van je vingertoppen en heb je al je favoriete 
functies binnen handbereik.

Aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren
Met de unieke magnetische polssteunen kun je de SliderMouse Pro aanpassen aan je 
persoonlijke voorkeuren, zodat je snel kunt wisselen tussen verschillende modellen zonder 
gebruik te maken van enig hulpmiddel. Onze brede selectie van polssteunen is ontworpen om 
je fysieke behoeften en stilistische wensen te ondersteunen. Verander met gemak klikgeluiden, 
cursorsnelheid en klikweerstand – jij weet wat het beste bij je past.

Eenvoudig te installeren
Sluit de SliderMouse Pro aan op je PC of Mac via Bluetooth, de USB-ontvanger of met een kabel, 
afhankelijk van de gewenste methode. Geschikt voor elk formaat toetsenbord. Beheer 
meerdere schermen en pas de programmeerbare knoppen aan je favoriete sneltoetsfuncties 
aan.

Levensduur batterij (draadloos)   Ingebouwde lithium Oplaadbare 2000 mAh,   
       batterij van 3 maanden
Knoppen/functies      6 programmeerbare knoppen 
Klikweerstand      5 niveaus
Connectiviteit      Bluetooth/2.4G USB-ontvanger/USB bedraad
Cursorsnelheid (DPI)     10 niveaus (600-2800 DPI)
Besturingssysteem      Windows en OSX
Breedte       Slim/Regular/Extended 38,2/38,2/42,4 cm
Diepte       Slim/Regular/Extended  12,3/16,5/16,5 cm
Hoogte       Slim/Regular/Extended 2,3/2,3/2,3 cm
Productmaterialen                         Gerecycled plastic (diverse stoffen voor   
       polssteunen) 
Garantie       2 jaar garantie
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