Newtral 3 ergonomische muis
vorm van de muis zorgt
voor neutrale stand
van de hand
Duimplateau voor
meer comfort

Groot plateau voor
handpalmondersteuning

Effecten
 neutrale stand van hand en pols
 minder onnodige spierspanning
in nek/schouder
 meer comfort en ontspanning

Nek

Armen

De Newtral 3 Gripless ergonomische muis
is de nieuwste versie onder de neutrale
ergonomische muizen. De Newtral 3 is ontwikkeld
na EMG onderzoeken onder professionele
computergebruikers die in meerdere of mindere
mate overbelastingsklachten ondervinden (zoals
RSI/KANS).

Binnen en buiten comfortzone

De Newtral muis is gevormd op basis van de
natuurlijke ontspannen positie en houding van de
hand in rusttoestand. De hand ligt ontspannen op de
zadelvormige muis, de pols blijft recht, de vingers
klikken ontspannen naar beneden en er ontstaat
geen spanning tussen pink en duim vanwege het
Gripless Design. De magnetisch verwisselbare
Gripless accessoire met softgel biedt extra comfort
en gebruikersgemak.
De muiskliks worden afgestemd op het gewicht van
uw vingers en zorgen dus voor een zeer lichte aanslag.

Maten
Deze muis is verkrijgbaar in de maat Medium (voor
handen niet groter dan 190 mm, gemeten van topje
ringvinger tot einde handpalm)

Advies
Om het ergonomische voordeel van de Newtral 3
Gripless muis te optimaliseren en een natuurlijke
werkhouding te krijgen, adviseren wij gebruik te
maken van een compact of ergonomisch toetsenbord.
Door beide producten binnen uw lichaamsbreedte
(comfort zone) te gebruiken worden ook de nek- en
schouderspieren ontlast en blijft de pols in een
neutrale stand.

Specificaties
 Laser Technologie
 Light Click
 1 handpalmsteun t.b.v. verbeteren arm/
polshouding
 Wetenschappelijk onderzocht
 Software Win/MAC/Linux
 Hellingshoek 33 graden
 6 knoppen
 USB
 Kabellengte 2 m
 Gewicht medium 140 gr / large 166 gr
 Afmetingen medium 160 x 93 x 53 mm - Large 175
x 100 x 58 mm
 Resolutie 1000-1500-2000 DPI (instelbaar)
 Zowel draadloos als bedraad verkrijgbaar

Bezoek onze showroom of kijk op www.backshop.nl

