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 • Scrollring en grote trackball - door simpelweg de knop 
te draaien, bladert u met het grootste gemak op en 
neer door webpagina's of documenten en de speciaal 
ontwikkelde grijze bal heeft een absoluut sferisch, hard 
oppervlak voor nauwkeurige tracking en controle

 • DiamondEye™ optische tracking - innovatieve 
technologie voor bewegingsdetectie zorgt voor een 
soepele, nauwkeurige cursorbesturing zodat u de cursor 
sneller over het scherm kunt bewegen met minder 
inspanning, wat productiviteit en efficiëntie bevordert

 • Verwijderbare polssteun - zachte polstering ondersteunt 
zowel uw hand als uw pols op ergonomische wijze zodat 
u ook langere perioden achtereen comfortabel en pijnvrij 
kunt werken 

 • Verwisselbare draadloze technologie - Dankzij de 
unieke functionaliteit voor draadloos verbinden kunt u 
verbinding maken via Bluetooth® 4.0 LE, wat nuttig is 
als u een USB-poort wilt vrijhouden. Maar u hebt ook de 
mogelijkheid om verbinding te maken met behulp van 
een uiterst betrouwbare 2,4 GHz USB-nano-ontvanger

 • Dubbelhandig ontwerp - het dubbelhandige ontwerp is 
geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers

 • Configuratie op maat met TrackballWorks™ - met 
speciale configuratiesoftware die u gratis kunt 
downloaden, kunt u uw gebruikerservaring nog meer 
personaliseren, door uiteenlopende programmafuncties 
te koppelen aan elk van de 4 knoppen en de aanwijzer- en 
scrollsnelheid aan te passen

ProductivitEit

De ultieme oplossing voor vrijheid, comfort en productiviteit
De Expert Mouse draadloze trackball biedt u maximale vrijheid waardoor u productiviteit naar 
een hoger niveau tilt en niet meer wordt gehinderd door de beperkingen van een USB-kabel.  
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