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Lite er basisproduktet i sortimentet af Mousetrapper-produkter og er tilpasset et tastatur i 
normalstørrelse. Lite er et sundt musealternativ som forebygger musearm og andre af de 
problemer der kan opstå når man arbejder med en traditionel computermus.

Lite

Lite er basisproduktet i sortimentet af Mousetrapper-produkter og er 
tilpasset et tastatur i normalstørrelse. Til dig der ikke har behov for 
mere end den højreklik-, dobbeltklik-, scroll- og venstreklikfunktion 
der ligger på Mousetrappers unikke styremåtte.
 Lite har også bløde aflastende håndledsstøtter som findes i sort 
eller rød.

■ Fire knapper med scroll og autoscroll
■ Styremåtte med klik
■ USB Plug and Play
■ 1500 dpi

Fordele ved Lite Nøglefunktioner
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Lite
Med pege-, lang- og ringfinger på styremåtten kan du med 
enkle bevægelser styre markøren på skærmen, og måtten 
flytter sig todimensionalt på en meget behagelig måde. Du har 
også mulighed for at klikke hvor du vil på styremåtten.

■ Indstil stolen så fødderne kan få støtte mod gulvet, og ret 
ryggen, også når du sidder ned.

■ Arbejd med armene ind mod kroppen.

■ Hav støtte til armene på en underarmsstøtte eller et bord.

■ Varier din arbejdsstilling; stå indimellem op og arbejd ved 
hjælp af et hæve-sænkebord.

■ Placer skærmen i en bekvem afstand så det føles behageligt 
for både øjne og nakke.

■ Forebyg belastningsskader (RSI) ved at overveje dit valg  
af mus.

Mousetrappers unikke styremåtte

Tips til en bedre arbejdsstilling 
og ergonomi:

■ Bredde: 495 mm
■ Højde: 25 mm
■ Dybde: 125 mm
■ Vægt: 670 g
■ Art.nr: Rød MT115
■ Art.nr: Sort MT114

Fakta

Mousetrappers centrerede placering foran tastaturet 

giver en ergonomisk god arbejdsstilling med armene 

ind mod kroppen og hænderne tæt på tastaturet.

Det betyder at du både kan forebygge og mange 

gange også lindre de belastningsskader som kan opstå 

i forbindelse med at du arbejder forskudt for din egen 

akse, hvilket du gør med en almindelig mus.

 Du behøver altså ikke længere række ud efter musen 

på skrivebordet. Den brede og bløde håndledsstøtte 

giver på en gang både støtte og aflastning til nakke, 

skuldre, arme og håndled.




