Datormöss - rullbollar
n-ABLER Trackball, Optimax & Optima är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

Ergonomiska datorrullbollar med extra funktioner och
mycket hög kvalitet - för att enklare använda en dator.
Nytt!

5 knapps
datorrullboll

Trådlös 3 knapps
datorrullboll

Mottagaren - som
ansluts till datorn.

Ett 9 volts batteri
sätts i datormusen.

Optimax trådlös rullboll

n-ABLER Trackball

Trådlös rullboll med optisk teknik och 55 mm stor
styrkula, som bara kräver små fingerrörelser för att
Rullboll (trackball) med en 63 mm stor styrkula, som flytta pekaren på skärmen. Överföring via 2.4GHz,
bara kräver små fingerrörelser för att flytta pekaren licensfri ISM radioband. Vid gynsamma förhållanden
på skärmen.
är räckvidden upp till 10 meter mellan mus/dator.
Ergonomisk och robust utformning med stor bas
(stabil på bordet).

Ergonomisk och robust utformning med stor bas
(stabil på bordet).

Kan anslutas som PS/2 eller USB mus (därmed även
Mac). Ansluts till datorn enligt ”plug and play”

Kan anslutas som PS/2 eller USB mus (därmed även
Mac). Ansluts till datorn enligt ”plug and play”

- extra drivrutiner behövs ej.

- extra drivrutiner behövs ej.

Fem färgkodade knappar för klickfunktioner:
RÖD: vänster-klick, GUL: höger-klick, GRÖN: dubbelklick (Dubbelklick görs automatiskt med ett, enda
klick.), BLÅ: drag/ hållfunktion samt SVART: en-axel

Tre färgkodade knappar för klickfunktioner:
RÖD: vänster-klick, GUL: höger-klick, och
BLÅ: drag/ hållfunktion.

funktion och scrollning.
2 programmerbara ingångar finns för yttre manöverkontakter för valfri klickfunktion. Det går även att
få auditiv feedback vid användning av klick-knapparna.

Några tekniska data
Mått: 228 x 135 x 70 (45) mm. Vikt: C:a 1,3 kg. Knappdiameter: 17 mm.
Uttag: 2 st 3,5 mm phono, mono. Strömförsörjs av ansluten dator.

PRISER:

Art.nr Exkl.moms Inkl.moms

n-ABLER Trackball
6461
Optima rullboll
6464
Optimax, trådlös rullb. 6465

2 990:1 595:2 295:-

3 738:1 994:2 869:-

Frakt och ev. postförskottsavgift (vid privatköp) tillkommer.

Rehabmodul AB
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

2 programmerbara ingångar finns för yttre manöverkontakter, för vänster-/höger-klick.

Optima trådbunden rullboll
Trådbunden
rullboll som
ansluts till PS/2 eller
USB via kablage.
N y tt!

I övrigt som
Optimax!

Några tekniska data
Mått: 180 x 103 x 65 (24) mm. Vikt: C:a 0,5 kg. Knappdiameter: 17 mm.
Uttag: 2 st 3,5 mm phono, mono. Strömförsörjs av ansluten dator.

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90
Mobil: 0708-35 88 91

3 knapps
datorrullboll

FAX: 08-583 603 99
Info@rehabmodul.se
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