
 

 

 

 

Vi lancerer nu Mousetrapper Delta som er et spændende supplement til vores sortiment af 
ergonomiske mus. Du styrer Delta ved hjælp af Control Bar, vores nyudviklede rullestav i kulfiber, i 
stedet for vores unikke Control Pad. Rullestaven giver dig en afslappet, centreret position – og med 
seks programmerbare knapper kan du arbejde endnu mere effektivt. Delta er fremstillet i Sverige af 
genbrugsplast.  

 

Fordele ved Delta  

Delta tilføjer en ny dimension til Mousetrappers store udvalg af 
centrerede, ergonomiske mus. Den brede, unikke Control Bar i 
kulfiber har en blød struktur, der gør det muligt for dig at arbejde 
præcist og effektivt.  

Længden er blevet tilpasset for at gøre rullestaven let 
tilgængelig, når du bruger tastaturet. En 4000 dpi opløsning gør 
det nemt at scrolle, klikke og zoome og giver dig en enestående 
præcis følelse under arbejdet.  

De seks programmerbare knapper giver dig frihed til at oprette 
kreative genveje, der gør arbejdet nemmere. Knappernes 
funktioner kan nemt ændres via MT Keys.  

Delta har en USB-hub til opladning og/eller tilslutning af flere 
enheder.  

Vigtige funktioner  

» Ergonomisk design 
» 255 mm bred Control Bar med klik- og scrollfunktion, der kan  

flyttes 125 mm sidelæns 
» 6 programmerbare knapper, der nemt kan tilpasses ved hjælp  

af MT Keys på www.mousetrapper.dk/software 
» Blød håndledsstøtte, der er nemt at rengøre 
» Den magnetiske fastgøring gør det nemt at udskifte  



håndledsstøtten 
» Fremstillet af genbrugsplast 
» Justerbar friktions-/højdepude til tastatur 

» 2 USB-porte (3,3 V) til opladning og tilslutning af flere enheder 
» 4000 dpi  

 

 

 

 

 
 



Mousetrappers centrale placering foran tastaturet, fremmer en ergonomisk sund position, der holder 
armene tæt ind til kroppen og hænderne tæt på tastaturet.  

Det hjælper dig med at undgå og i mange tilfælde lindre belastningsskader, der kan opstå hvis du 
overstrækker armen for at nå ud til musen, som du gør med en almindelig mus. Du behøver ikke 
længere at række ud over tastaturet, når du skal bruge musen. De brede, polstrede håndledsstøtter 
aflaster også nakke, skuldre, arme og håndled.  

Den unikke Mousetrapper-
rullestav  

Du styrer nemt cursoren med Control Bar – Mousetrappers 
nyudviklede rullestav. Du scroller nemt og klikker på rullestaven 
med et let tryk. Vi har brugt lang tid på at finde frem til den 
rigtige overflade til rullestavens inderside, der får den til at glide 
ubesværet, behageligt og stort set friktionsfrit. Control Bar gør 
det nemt at arbejde både ergonomisk og effektivt.  

 

 

 

 

Tips til en bedre arbejdsstilling 
og ergonomi:  

• Juster stolen, så dine fødder hviler fladt på gulvet, og 
hold ryggen ret, mens du sidder » Hold armene tæt 
ind til kroppen under arbejdet  

•  Lad armene hvile på en underarmsstøtte eller på 
skrivebordet  

• Varier din arbejdsstilling: brug et hæve-/sænkebord til 
at skifte mellem at sidde og stå  

•  Placer din skærm i en afstand, der er behagelig for 
både øjne og nakke  

• Undgå belastningsskader (RSI) ved at overveje dit valg 
af mus  
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