Produkter för särskilda behov
vid arbete, studier och fritid
Musersättare - Professionella, prisvärda produkter av mycket hög kvalitet
för den som behöver bättre och exaktare hjälpmedel för att styra datorn

n-ABLER datormus och datorjoystickmus
Rullboll/Trackball

5 knapps datormus
Artnr 6461
Pris: 2 996:- exkl moms
(3 745:- inkl moms)

Joystick

Alla 3 spak- En mycket tålig och
En mycket tålig och
greppen ingå
robust datormus med
robust joystickmus
stor styrkula - 63 mm
som bara kräver små,
i diameter, som bara
lätta fingerrörelser
kräver små fingerröför att flytta skärmrelser för att flytta
pekaren. Med extra
skärmpekaren. Med
funktioner som:
extra funktioner som:
• Automatiskt dubbel• Automatiskt dubbelklick, drag/hållfunkklick, drag/hållfunk- 5 knapps datormus
tion, låsa axlarna,
tion, låsa axlarna,
rullning (scroll), mm.
rullning (scroll), mm. Artnr 6462
• USB-anslutning (Plug
• USB-anslutning (Plug Pris: 3 796:- exkl moms
& Play)
(4 745:- inkl moms)
& Play)

Optima datormus och datorjoystickmus
Rullboll/Trackball

3 knapps datormus
Artnr 6464
Pris: 1 696:- exkl moms
(2 120:- inkl moms)

En tålig och robust
datormus med optisk
teknik. Stor styrkula
- 55 mm i diameter,
som bara kräver små
fingerrörelser för att
flytta skärmpekaren
med stor precision.
Extra funktioner som:
• Drag/hållfunktion
och uttag för yttre
manöverkontakter
• USB-anslutning (Plug
& Play)

Joystick

T-grepp
och mjuk
boll ingår
även här

3 knapps datormus
Artnr 6466
Pris: 2 696:- exkl moms
(3 370:- inkl moms)

Mycket lättrörlig
styrspak som bara
kräver små, lätta
fingerrörelser för att
flytta skärmpekaren
med stor precision.
Vänster- och högerklick samt extra
funktioner som:
• Drag/hållfunktion
och uttag för yttre
manöverkontakter
• USB-anslutning (Plug
& Play)

Optimax datormus och datorjoystickmus
Optimax har trådlös
radioförbindelse med
datorn. Räckvidd upp
till 10 meter.
• Mottagaren ansluts
till datorns USB-port,
enl. Plug & Play.
• Kan också användas
3 knapps datormus, trådlös tillsammans med
Simply Works produkterna - även de
Artnr 6465
från Pretorian Ltd.
Pris: 2 396:- exkl moms
• Röd styrkula, men i
(2 995:- inkl moms)
övrigt som Optima
rullboll (ovan).

Rullboll/Trackball

Rehabmodul AB
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Joystick

Alla 3 spakgreppen ingå

3 knapps datormus, trådlös
Artnr 6467
Pris: 3 340:- exkl moms
(4 175:- inkl moms)

Optimax har trådlös
radioförbindelse med
datorn. Räckvidd upp
till 10 meter.
• Mottagaren ansluts
till datorns USBport, enl. Plug & Play.
• Kan också användas
tillsammans med
Simply Works produkterna - även de
från Pretorian Ltd.
•I övrigt som Optima
joystick (ovan).
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