SpaceMouse termék összehasonlítás
®

Professzionális sorozat

Személyes sorozat

CadMouse

®

AZ ELSŐ CAD SZAKEMBEREKNEK KÉSZÍTETT EGÉR A VILÁGON
SpaceMouse Pro SpaceMouse Pro
Wireless

SpaceMouse
Enterprise

®

®

Más egereket nem a CAD felhasználókra gondolva terveztek,
de a 3Dconnexion CadMouse éppen így született.

®

SpaceMouse
Wireless

®

SpaceNavigator

®

SpaceNavigator
for Notebooks

®

Navigáció
• 3Dconnexion® 6DoF technológia

•

•

•

Felül, Alul, Bal, Jobb, Hátul,
ISO1, ISO2, 90° Forgatás
óramutató járásával egyezően /
ellentétesen

Felül, Jobb, Elöl,
90° Forgatás óramutató
járásával egyezően

Felül, Jobb, Elöl,
90° Forgatás óramutató
járásával egyezően

•
Állapotjelző LED-del

•

•

• I ntelligens funkció-billentyűk

Hozzáférés a 12 kiválasztott
alkalmazás parancshoz

Hozzáférés a 4 kiválasztott
alkalmazás parancshoz

Hozzáférés a 4 kiválasztott
alkalmazás parancshoz

• Színes LCD

Parancsok intuitív ikon és
szöveg megjelenítése a
funkció-billentyűkön
31

15

15

•

•

•

Billentyűzet segédbillentyűk
teljes készlete Enter, Delete,
Esc, Tab, Shift, Ctrl, Alt, Space

Esc, Shift, Ctrl, Alt

Esc, Shift, Ctrl, Alt

• Szabványos nézetek

•

•

•
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2

2

Mentés / Nézet
3 egyedi nézet

• Egyedi nézetek
•F
 orgatás zárolása

•P
 rogramozható billentyűk száma

Kényelem
•P
 recíz kéztámasz
•B
 illentyűzet segédbillentyűi
• 3Dconnexion Wireless technológia

Dedikált középső gomb – köszönhetően a CadMouse dedikált középső
egérgombjának, a görgővel kattintgatás napjai elmúltak.

Fejlett 8200 DPI-s lézerszenzor – kattintson pontosan oda, akkor
amikor szükséges.

QuickZoom2 – könnyedén, a hüvelykujjas gombok egy kattintásával
nagyíthatja és kicsinyítheti a geometriát.

Gesztusgombok – egyszerű hozzáférés a 4 leggyakoribb parancshoz
(automatikusan frissít, ahogy váltunk az alkalmazások között.)

Smart Scroll – precíz, kattintásra működő nagyítást kínál a CAD
alkalmazásokban, vagy gyors görgetést, gyorsító funkciókkal böngészőknél
és dokumentumokban.
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• Méretek (HxSzxM)

•

•

249 x 154 x 58 mm
9,8 x 6,1 x 2,3 hüvelyk

204 x 142 x 58 mm
8 x 5,6 x 2,3 hüvelyk

204 x 142 x 58 mm
8 x 5,6 x 2,3 hüvelyk

78 x 78 x 54 mm
3,1 x 3,1 x 2,1 hüvelyk

78 x 78 x 54 mm
3,1 x 3,1 x 2,1 hüvelyk

68 x 68 x 46 mm
2,7 x 2,7 x 1,8 hüvelyk

800 g / 1,76 lbs

563 g / 1,24 lbs

665 g / 1,47 lbs

424 g / 0,93 lbs

479 g / 1,06 lbs

250 g / 0,58 lbs

3 + 1* év

3 év

3 év

2 év

2 év

2 év

• Súly
• Garancia

* További egy év garanciát a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztrációval lehet érvényesíteni.

Tekintse át a honlapon vagy forduljon hozzánk a támogatott alkalmazások részleteivel kapcsolatban.

Több mint 200 támogatott alkalmazás

Támogatott operációs rendszerek

Minősítések és bejegyzések

• SOLIDWORKS
• INVENTOR®
• AUTOCAD®
• SIEMENS NX®
• FUSION 360®
• ONSHAPE®
• CATIA® (V4-V6)

Termékspecifikus információkért
látogasson el a következő oldalra
www.3dconnexion.com/operatingsystems

www.3dconnexion.com/compliance

®

CadMouse Pad
®

TÖKÉLETES ELEGYE A GYORSASÁGNAK ÉS A PONTOSSÁGNAK
Az opcionális 3Dconnexion CadMouse Pad tökéletes egyensúlyt
kínál a sebesség és az irányítás között, köszönhetően a magas
minőségű mikrotextúrájú borításának.

• SOLID EDGE
• BRICSCAD®
• 3DS MAX®
• MAYA®
• REVIT®
• CREO™ PARAMETRIC
• SKETCHUP™
®

A támogatott alkalmazások teljes listája megtekinthető
az alábbi címen:
www.3dconnexion.eu/solutions

További információért látogasson el a 3dconnexion.eu honlapra
facebook.com/3dconnexion

twitter.com/3dconnexion

youtube.com/3dconnexion

© 2016 3Dconnexion®. Minden jog fenntartva. A 3Dconnexion®, a 3Dconnexion® embléma és egyéb 3Dconnexion® márkajelzések a 3Dconnexion® tulajdonát képezik, és bejegyzett védjegyek lehetnek. Minden egyéb védjegy a saját tulajdonosának a tulajdona.

Teljesítmény

Termékválaszték
ZÖKKENŐMENTES KOMBINÁCIÓJA AZ ERŐTELJES, ERGONOMIKUS
HARDVERNEK ÉS AZ OKOS, EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ SZOFTVERNEK, AMELY A
CAD MUNKÁT GYORSSÁ, KÉNYELMESSÉ ÉS ÖRÖMTELIVÉ TESZI.

SpaceMouse Termékskála
®

Személyes sorozat

Professzionális sorozat

SpaceMouse Enterprise

SpaceMouse Pro

SpaceMouse Wireless

CSÚCS MÉRNÖKI FELADATOKRA ÉPÍTVE

MAGASFOKÚ 3D NAVIGÁCIÓ SZAKEMBEREKNEK

A RENDBEN TARTOTT ASZTALOK HÍVEINEK

Az élen csak egy lehet a legjobb. A világ vezető vállalatainak
mérnökeiktől teljesítményben a legmagasabb szintet követelik
meg. Nem lehetnek kifogások a kihagyott lehetőségek miatt;
eredményeket kell felmutatni.

A SpaceMouse Pro tökéletes kényelmet és a professzionális
szolgáltatások könnyed elérését nyújtja az egyszerű, produktív
munkafolyamat érdekében.

A SpaceMouse Wireless-szel szabaddá válik, hogy kreatívabb
lehessen. Szabad ahhoz, hogy az asztalát rendben tarthassa.
Szabad ahhoz, hogy élvezze a magasfokú 3D navigálási élményt.

®

®

®

H at szabadságfokú (6DoF) szenzor –intuitívan és pontosan navigálhatók
modellek vagy nézetek.

Egy havi akkumulátor élettartam – a SpaceMouse Wireless egy feltöltéssel
egy hónapnál tovább tud működni.

V ezeték nélküli szabadság – 3Dconnexion® 2.4GHz Wireless technológia
megbízható, valósidejű kapcsolatot biztosít a 3D-s tartalommal.

Divatos dizájn – kicsi ökológiai lábnyom, elelgáns szálcsiszolt acél alap, két
gomb.

SpaceNavigator

®

A MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ FEJLETT 3D NAVIGÁCIÓ
Hat szabadságfokú (6DoF) szenzor – intuitívan és pontosan navigálhatók
modellek vagy nézetek.

Színes LCD – támogatja az inteligens funkcióbillentyűket azáltal, hogy
megjeleníti az éppen használt program eszköztárának ikonjait1.

Hat szabadságfokú (6DoF) szenzor – intuitívan és pontosan navigálhatók
modellek vagy nézetek.

K épernyő kijelző – vizuális visszajelzés a funkciógombok kiosztásáról a
számítógép képernyőjén.

Gyorsnézet billentyűk – egy érintésre elérhető 32 szabványos nézet és
három egyedi nézet (exkluzívan csak a SpaceMouse Enterprise-ban).

Képernyő kijelző – vizuális visszajelzés a funkciógombok kiosztásáról a
számítógép képernyőjén.

Gyorsnézet-billentyűk – 12 nézet egyetlen gombnyomásra.

E rgonomikus dizájn – teljes méretű kéztámasz és nagy billentyűzet-szerű
gombok.

8 Billentyűzet módosító – a billentyűzet módosítók legszéleskörűbb
választéka áll rendelkezésre, az Enter, Delete, Ctrl, Shift, Alt, Esc, Space és
Tab billentyűket is beleértve.

Ergonomikus dizájn – teljes méretű kéztámasz és nagy billentyűzet-szerű
gombok.

12 intelligens funkció-billentyű – a leggyakoribb parancsok gyors
végrehajtásához (automatikusan átáll, ahogy változtatjuk az éppen használt
programot).

Szélesebb körű támogatás – három év szavatosság + egy év ráadás
(a termék beregisztrálása esetén) és automatikus elsőbbségi technikai
támogatás.

SpaceMouse Enterprise Kit
®

KIMAGASLÓ KÉTKEZI ERŐ
Beletartozó termékek:
SpaceMouse Enterprise
CadMouse
CadMouse Pad
Twin-port USB csatlakozó
1

Tekintse át a honlapon vagy forduljon hozzánk a támogatott alkalmazások részleteivel kapcsolatban.

4 Billentyűzet módosító – kényelmesen elhelyezett Ctlr, Shift, Alt és Esc
gombok.

A SpaceNavigator és SpaceNavigator for Notebooks modellek
professzionális 3D-s navigálást biztosítanak akár otthon, akár
a munkahelyen vagy utazás alatt.
Hat szabadságfokú (6DoF) szenzor –intuitívan és pontosan navigálhatók
modellek vagy nézetek.

Intelligens funkció-billentyűk – egyszerű hozzáférést biztosít
négy alkalmazás indítóparancsához, így segítve a munkafolyamatok
optimalizálását.

Vezeték nélküli kivitelben szintén elérhető:
SpaceMouse® Pro Wireless

Divatos dizájn – kicsi ökológiai lábnyom, elegáns szálcsiszolt acél talp,
két gomb.
A SpaceNavigator for Notebooks egyharmaddal kisebb és a felével
könnyebb a standard SpaceNavigator modellnél. A csomaghoz mellékelt
praktikus toknak köszönhetően ez a berendezés ideális megoldást jelent
a mobil felhasználók számára.
®

