Oferta produktów
PŁYNNE POŁĄCZENIE INTELIGENTNEGO, ERGONOMICZNEGO SPRZĘTU Z ZAAWANSOWANYM
I ŁATWYM W OBSŁUDZE OPROGRAMOWANIEM SPRAWIA, ŻE PRACA W PROGRAMACH CAD
STAJE SIĘ SZYBKA, WYGODNA I PRZYJEMNA.

Linia produktów SpaceMouse

®

SpaceMouse Enterprise
®

STWORZONY Z MYŚLĄ O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI SPECJALISTÓW CAD

SpaceMouse Enterprise to najbardziej zaawansowany model myszy 3D. Możliwość
programowania ponad 30 klawiszy, ergonomiczny kształt oraz dedykowane dla CAD
unikatowe właściwości spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) — intuicyjna i
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.

Kolorowy wyświetlacz LCD — pokazuje nazwy i ikony1 funkcji przypisanych
do inteligentnych klawiszy funkcyjnych zgodnie z paskiem narzędzi aplikacji.

Klawisze szybkich widoków (QuickView Keys) — natychmiastowy dostęp
do 32 widoków standardowych oraz trzech widoków własnych (wyłącznie na
modelu SpaceMouse Enterprise).

Wirtualny wyświetlacz (On-Screen Display) — przypomina, jakie funkcje
przypisane są do klawiszy funkcyjnych.

8 klawiszy specjalnych — odzwierciedlony z klawiatury układ klawiszy
specjalnych, takich jak Enter, Delete, Ctrl, Shift, Alt, Esc, Spacja i Tab.
12 inteligentnych klawiszy funkcyjnych — szybki dostęp do ulubionych
komend aplikacji (automatyczna aktualizacja przy zmianie aplikacji i
środowiska pracy).

1

By dowiedzieć się więcej na temat wspieranych aplikacji, sprawdź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami.

Ergonomiczny kształt — komfortowe ułożenie całej dłoni i wygodny dostęp
do dużych przycisków.
Przedłużona gwarancja — trzy lata gwarancji + jeden rok dodatkowo
(wymagana rejestracja produktu) oraz priorytetowa pomoc techniczna.

Linia produktów SpaceMouse

®

SpaceMouse Pro
®

STANDARDOWE ROZWIĄZANIE DLA INŻYNIERII

SpaceMouse Pro zapewnia łatwy dostęp do 15 programowanych klawiszy oraz
zaawansowanych funkcji zwiększając komfort i produktywność pracy.

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) — intuicyjna i precyzyjna
nawigacja cyfrowych modeli i widoków.
Klawisze szybkiej nawigacji QuickView — błyskawiczny dostęp do 12 widoków
standardowych.
4 klawisze pomocnicze klawiatury — wygodnie ulokowane klawisze Ctrl, Shift, Alt i Esc.
4 inteligentne klawisze funkcyjne — szybko wywołuj ulubione polecenia (automatycznie
aktualizowane wraz ze zmianą aplikacji i środowiska).
 enu OSD — umożliwia szybki przegląd funkcji przypisanych do klawiszy na ekranie
M
komputera.
E rgonomiczna konstrukcja — pełnowymiarowe oparcie nadgarstka i duże przyciski
podobne do klawiaturowych.

Dostępna jest również wersja bezprzewodowa:
SpaceMouse Pro Wireless
®
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®

SpaceMouse Wireless
®

ZAAWANSOWANA NAWIGACJA 3D GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

Niezależnie od tego, czy przeglądasz rysunki 3D w pokoju konferencyjnym,
czy przedstawiasz pomysły na projekt podczas spotkania z partnerem,
SpaceMouse Wireless oferuje funkcje umożliwiające efektywną
nawigację w aplikacjach 3D w dowolnym miejscu.
Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) — intuicyjna i
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.
N ieograniczona swoboda dzięki funkcji bezprzewodowej — technologia
bezprzewodowa 2,4 GHz firmy 3Dconnexion® zapewnia niezawodny dostęp do
treści 3D w czasie rzeczywistym.
Miesiąc pracy akumulatora — mysz SpaceMouse Wireless może pracować
nawet miesiąc bez konieczności ładowania.
Doskonała, ergonomiczna konstrukcja — niewielkie rozmiary, elegancka
podstawa ze szczotkowanej stali, dwa wygodnie ulokowane przyciski.

Dołączony futerał dopasowany do kształtu —
wytrzymałe, usztywnione etui ochronne.

SpaceMouse Compact
®

ZAPROJEKTOWANY DLA ZAAWANSOWANEJ NAWIGACJI 3D

SpaceMouse Compact, o klasycznym, kompaktowym
kształcie to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają
intuicyjnego, precyzyjnego i wydajnego sposobu
nawigacji po środowisku 3D w aplikacjach CAD.
Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) — intuicyjna i
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.
Doskonała, ergonomiczna konstrukcja — niewielkie rozmiary, elegancka
podstawa ze szczotkowanej stali, dwa wygodnie ulokowane przyciski.

Linia produktów CadMouse

CadMouse Pro Wireless
PRECYZYJNA ERGONOMICZNA MYSZ DLA PROFESJONALISTÓW CAD

Pełnowymiarowa mysz zaprojektowana specjalnie dla nowoczesnego profesjonalisty
CAD. Zapewnia doskonałą ergonomię, posiada dedykowany przycisk środkowy,
optyczny czujnik o wysokiej rozdzielczości 7200 dpi i wbudowany akumulator o
żywotności do trzech miesięcy użytkowania między ładowaniami.

QuickZoom2 — bez wysiłku powiększaj i pomniejszaj obiekty geometryczne za
pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem. Precyzyjnie ustawiaj poziom
powiększenia, trzymając przycisk wciśnięty.
SmartScroll — automatyczne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością
co do kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w dokumentach i
przeglądarkach.
Przycisk gestów — łatwy dostęp do maksymalnie 8 ulubionych poleceń
(automatycznie aktualizowanych wraz ze zmianą aplikacji i środowiska).
Zoptymalizowana reakcja dotykowo-czuciowa — optymalny kształt ślizgaczy
PTFE zapewnia jednolite siły oddziaływania i tłumienie wibracji, co przekłada się
na płynny ruch myszy.
CadMouse Pad
Dołączony futerał dopasowany do kształtu —
wytrzymałe, usztywnione etui ochronne.

2

Akumulator litowo-polimerowy — żywotność wynosząca 3 miesiące1 oraz
ładowanie za pomocą kabla USB podczas pracy.

1

Trzy rodzaje łączności — podłącz mysz za pomocą uniwersalnego odbiornika
USB 3Dconnexion, technologii Bluetooth lub kabla USB.

Żywotność akumulatora wynosi 3 miesiące przy założeniu 8 godzin pracy dziennie przez 5 dni w tygodniu.
Odwiedź witrynę internetową lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługiwanych aplikacji.

Dedykowany przycisk środkowy — inteligentna i ergonomiczna konstrukcja
urządzenia CadMouse sprawia, że nie trzeba już klikać kółkiem myszy.
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CadMouse
MYSZ DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMÓW CAD

Pełnowymiarowa mysz przewodowa z precyzyjnym czujnikiem laserowym
o rozdzielczości 8200 dpi i specjalnymi funkcjami do zastosowań CAD
umożliwia wygodną i wydajną pracę.

Dedykowany przycisk środkowy — inteligentna i ergonomiczna konstrukcja
urządzenia CadMouse sprawia, że nie trzeba już klikać kółka myszy.
QuickZoom1 — bez wysiłku powiększaj i pomniejszaj obiekty geometryczne za
pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem. Precyzyjnie ustawiaj poziom
powiększenia, trzymając przycisk wciśnięty.
SmartScroll — automatyczne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością
co do kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w dokumentach i
przeglądarkach.
Przycisk gestów — łatwy dostęp do maksymalnie 8 ulubionych poleceń
(automatycznie aktualizowanych wraz ze zmianą aplikacji i środowiska).
Zoptymalizowana reakcja dotykowo-czuciowa — optymalny kształt
ślizgaczy PTFE zapewnia jednolite siły oddziaływania i tłumienie wibracji, co
przekłada się na płynny ruch myszy.
1

Odwiedź witrynę internetową lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
obsługiwanych aplikacji.

CadMouse Pad
IDEALNA RÓWNOWAGA POMIĘDZY PRECYZJĄ I KOMFORTEM
Opcjonalna podkładka pod mysz CadMouse Pad zapewnia jeszcze
bardziej płynny i precyzyjny ruch dzięki wysokiej jakości powłoce z
mikroteksturą.
Dostępna w 2 rozmiarach — CadMouse Pad (350 x 250 mm)
i CadMouse Pad Compact (250 x 250 mm)
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CadMouse Wireless
STWORZONA DLA MOBILNYCH SPECJALISTÓW CAD

Kompaktowa mysz bezprzewodowa z precyzyjnym energooszczędnym
czujnikiem optycznym o rozdzielczości 7200 dpi i czasem pracy
akumulatora do 2 miesięcy.

QuickZoom2 — bez wysiłku powiększaj i pomniejszaj obiekty geometryczne za
pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem. Precyzyjnie ustawiaj poziom
powiększenia, trzymając przycisk wciśnięty.
SmartScroll — automatyczne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością
co do kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w dokumentach i
przeglądarkach.
Przycisk gestów — łatwy dostęp do maksymalnie 8 ulubionych poleceń
(automatycznie aktualizowanych wraz ze zmianą aplikacji i środowiska).

CadMouse Pad Compact

Zoptymalizowana oreakcja dotykowo-czuciowa — optymalny kształt
ślizgaczy PTFE zapewnia jednolite siły oddziaływania i tłumienie wibracji, co
przekłada się na płynny ruch myszy.

Dołączony futerał dopasowany do kształtu —
wytrzymałe, usztywnione etui ochronne.

2

Akumulator litowo-polimerowy — żywotność wynosząca 2 miesiące1 oraz
ładowanie za pomocą kabla USB podczas pracy.

1

Trzy rodzaje łączności — podłącz mysz za pomocą uniwersalnego odbiornika
USB 3Dconnexion, technologii Bluetooth lub kabla USB.

Żywotność akumulatora wynosi 2 miesiące przy założeniu 8 godzin pracy dziennie przez 5 dni w tygodniu.
Odwiedź witrynę internetową lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługiwanych aplikacji.

Dedykowany przycisk środkowy — inteligentna i ergonomiczna konstrukcja
urządzenia CadMouse sprawia, że nie trzeba już klikać kółka myszy.

Zestawy SpaceMouse

®

SpaceMouse Enterprise Kit
®

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE CAD

Zestaw SpaceMouse Enterprise Kit oferuje profesjonalnym projektantom wszystkie
narzędzia potrzebne do ergonomicznej i wydajnej pracy z wykorzystaniem obu rąk.

Produkty w zestawie:
Mysz 3D SpaceMouse Enterprise
Mysz CadMouse
Podkładka CadMouse Pad
Dwuportowy hub USB
Kabel micro USB

SpaceMouse Wireless Kit
®

MOBILNE ROZWIĄZANIE CAD

Bezprzewodowe rozwiązanie do projektowania spełniające
wymogi mobilnych pracowników w zakresie wytrzymałego i
elastycznego narzędzia pracy.
Produkty w zestawie:
Mysz 3D SpaceMouse Wireless z futerałem
Mysz CadMouse Wireless z futerałem
Podkładka pod mysz CadMouse Pad Compact
Uniwersalny odbiornik USB firmy 3Dconnexion
Kabel micro USB

Więcej informacji na stronie
3dconnexion.pl

© 2019 3Dconnexion®. Wszystkie prawa zastrzeżone. 3Dconnexion®, logo 3Dconnexion® i inne znaki 3Dconnexion® są własnością firmy 3Dconnexion® i mogą być zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich stosownych właścicieli.

06-2019

youtube.com/3dconnexion

