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Schud uw muis  
de hand.

De natuurlijk handgreeppositie van de Pro Fit® 

Ergo Vertical Wireless Mouse zorgt voor meer 

comfort en spierondersteuning door een betere 

positionering van de pols en voorarm. Functies 

zijn onder andere: 

• Natuurlijke handgreeppositie 

• Verlengde bodemrand voor de pink 

• Ontwerp met zes knoppen 

• Plug & play 

• Batterij-indicator 

• Opslag nano-ontvanger

• Voorkeursmuis in onafhankelijke studie

Product
Sheet
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Natuurlijke handgreeppositie —  
Een natuurlijk gewelfde hoek  
(46,7 graden) zorgt voor een neutrale 
positionering van de pols om de 
weke delen te ontlasten.

Plug & play —  
Simpele aansluiting van de nano-
ontvanger voor een draadloze 
verbinding met een bereik tot  
20 meter.

Verlengde bodemrand voor de pink —  
Volledige ondersteuning voor een 
meer vloeiende beweging van een 
grote spiergroep.

Batterij-indicator —  
Laat zien wanneer de batterij moet 
worden vervangen, zodat u nooit 
voor verrassingen komt te staan. Eén 
AA-batterij werkt tot 6 maanden.*

Ontwerp met zes knoppen —  
Volledig uitgeruste muis met 
scrolwiel, knoppen om links, rechts, 
vooruit en achteruit te bewegen en 
een DPI-knop (800/1000/1200/1600).

Opslag nano-ontvanger —  
Handige ruimte in de muis voor 
momenten dat de nano-ontvanger 
niet wordt gebruikt.

Voorkeursmuis in onafhankelijke studie — In een onafhankelijke studie van professionele ergonomen gaven 
gebruikers aan de verticale muis het meest comfortabel en natuurlijk in de hand te vinden aanvoelen.**

* Kan variëren op basis van werkelijk gebruikersgedrag. ** Bron: 2019 VSI Risk Management and Ergonomics, Inc. study.



Systeemvereisten

Verbinding 1x USB-A poort voor 2,4 GHz dongle

Ondersteunde  Windows/MacOS/Chrome OS/Android 
besturingssystemen

Connectiviteit

Draadloze technologie Wireless 2,4 GHz

Draadloos werkbereik  20 m

Productafmetingen

Afmetingen product  Lengte: 112 mm 
Breedte: 76 mm 
Hoogte: 71 mm 

Gewicht muisunit 93,5 g

Muiskleur Zwart

Afmetingen verpakking

Type verpakking Retaildoos

Afmetingen verpakking  Lengte: 153 mm  
Breedte: 110 mm 
Hoogte: 201 mm

Verpakkingsgewicht 0,29 kg/130 g

Masterverpakking 4 stuks

Pakketinhoud   Muis, 2,4 GHz USB nano-dongle, 1 AA-batterij, 
instructies, garantiekaart, nalevingsdocumentatie

Voeding en gebruiksomgeving

Batterij  1*AA

Batterijduur  tot 6 maanden bij normaal gebruik. Kan variëren op 
basis van werkelijk gebruikersgedrag.

Bedrijfstemperatuur 0 tot 45 °C

Opslagtemperatuur -15 tot 60 °C

Relatieve luchtvochtigheid 0 tot 90% niet-condenserend

Land van oorsprong, juridische vereisten en garantie

Land van oorsprong China

Certificering en naleving FCC, CE, IC, RCM, MIC

Garantie 3 jaar beperkte garantie

Speciale opmerkingen

Led-indicator (rood)  Lage batterijspanning en DPI-schakelaar, op het 
scrolwiel

DPI 800/1000/1200/1600

Technische  
gegevens
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