Termékpaletta
GÖRDÜLÉKENY ALKALMAZÁSA AZ OKOS, ERGONOMIKUS HARDVERNEK ÉS AZ
ERŐTELJES, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ SZOFTVERNEK, AMELY ÁLTAL CAD-BEN
DOLGOZNI GYORSAN, KÉNYELMESEN ÉS JÓKEDVŰEN LEHET

SpaceMouse termékcsalád
®

SpaceMouse Enterprise
®

CSÚCSKATEGÓRIÁJÚ MÉRNÖKI TELJESÍTMÉNYHEZ KÉSZÜLT

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.

Professzionális 3D navigáció a CAD-ben – Intuitív és pontos navigálás
digitális modellekben vagy nézetekben a szabványosított hat szabadságfokú
(6DoF) szenzorral.
Gyorsnézet billentyűk – Egy érintésre elérhető 32 szabványos nézet
és három egyedi nézet (exkluzívan csak a SpaceMouse Enterprise-ban).
8 Billentyűzet módosító – A billentyűzet-módosítók legszéleskörűbb
választéka áll rendelkezésre, az Enter, Delete, Ctrl, Shift, Alt, Esc, Space
és Tab billentyűket is beleértve.
12 intelligens funkció-billentyű – A leggyakoribb parancsok gyors
végrehajtásához (automatikusan átáll, ahogy változtatjuk az éppen
használt programot).
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A támogatott alkalmazások részleteivel kapcsolatban látogasson el weboldalunkra vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.

Színes LCD – Támogatja az intelligens funkcióbillentyűket azáltal,
hogy megjeleníti az éppen használt program eszköztárának ikonjait1.
Képernyő kijelző – Vizuális visszajelzés a funkciógombok kiosztásáról
a számítógép képernyőjén.
Ergonomikus dizájn – Teljes méretű kéztámasz és nagy billentyűzetszerű gombok.
Szélesebb körű támogatás – Három év szavatosság + egy év ráadás
(a termék beregisztrálása esetén) és automatikus elsőbbségi technikai
támogatás.

SpaceMouse termékcsalád
®

SpaceMouse Pro
®

SZABVÁNY A MÉRNÖKI TERVEZÉSBEN

A SpaceMouse Pro magas fokú kényelmet és könnyű hozzáférést
biztosít a professzionális funkciókhoz egy egyszerű, produktív
munkafolyamat érdekében.

Professzionális 3D navigáció a CAD-ben – Intuitív és precíz navigálás
digitális modellekben vagy nézetekben a szabványosított hat szabadságfokú
(6DoF) szenzorral.
Gyorsnézet billentyűk – Egy érintéssel hozzáférés 12 nézethez.
4 billentyűzet módosító – Kényelmesen elhelyezett Ctrl, Shift, Alt és
Esc billentyűk.
4 intelligens funkcióbillentyű – Gyorsan végrehajthatók a kedvenc parancsok
(automatikusan frissít, amint alkalmazást vagy munkakörnyezetet váltunk).
K épernyőn történő megjelenítés – Emlékeztető a funkcióbillentyűk
kiosztásáról a képernyőn.
E rgonomikus dizájn – Teljes méretű kéztámasz és nagy billenyűzethez
hasonló gombok.

Vezeték nélküli verzió szintén elérhető:
SpaceMouse® Pro Wireless

SpaceMouse termékcsalád
®

SpaceMouse Wireless
®

FEJLETT 3D NAVIGÁCIÓ BÁRHOL

Legyen az 3D tervek átnézése egy tárgyalóban vagy a 3D dizájn bemutatója
egy partner irodájában, a SpaceMouse Wireless mindenhol hatékony
navigálási funkcionalitást kínál a CAD alkalmazásokban.
Professzionális 3D navigáció a CAD-ben – Intuitív és precíz navigálás
digitális modellekben vagy nézetekben a szabványosított hat szabadságfokú
(6DoF) szenzorral.
V ezeték nélküli szabadság – A 3Dconnexion® 2.4GHz vezeték nélküli
technológia biztosítja a megbízható, valós idejű kapcsolatot a 3D tartalommal.
Egy hónapos akkumulátor idő – A SpaceMouse Wireless két feltöltés között
két hónapig képes működni.
Letisztult, funkcionális dizájn – Kicsi helyigény, elegáns szálcsiszolt alaptest,
két kényelmesen elhelyezett gomb.

Egyedi tok tartozik hozzá –
Strapabíró, kemény védőtok.

SpaceMouse Compact
®

FEJLETT 3D NAVIGÁCIÓHOZ FEJLESZTVE

Ikonikus és letisztult dizájnjával a SpaceMouse
Compact azon felhasználók számára lett kifejlesztve,
akik CAD alkalmazásaik 3D környezetében intuitív,
precíz és erőlködés nélküli navigációra vágynak.
Professzionális 3D navigáció a CAD-ben – Intuitív és precíz navigálás
digitális modellekben vagy nézetekben a szabványosított hat szabadságfokú
(6DoF) szenzorral.
Letisztult, funkcionális dizájn – Kicsi helyigény, elegáns szálcsiszolt
alaptest, két kényelmesen elhelyezett gomb.

CadMouse termékcsalád

CadMouse Pro Wireless
PRECÍZ ERGONOMIKUS EGÉR CAD SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

Teljes méretű egér kimondottan a modern CAD szakembernek tervezve.
Kiváló ergonomiát, dedikált középső gombot, magas felbontású szenzort
és két feltöltés között akár három hónapos használhatóságot kínál.

Újratölthető Li-ion akkumulátor – 3 hónap1 üzemidő egy akkumulátor
újratöltéssel az USB kábelen keresztül, ami alatt is folyamatosan mehet a munka.
QuickZoom2 – Könnyedén, a hüvelykujjas gombok egy kattintásával nagyíthatja
és kicsinyítheti a geometriát. Finomíthatja a zoom szintjét a gomb lenyomva
tartásával.
SmartScroll – Precíz, kattintásra működő nagyítást kínál a CAD alkalmazásokban,
vagy gyors görgetést, gyorsító funkciókkal böngészőknél és dokumentumokban.
Gesztusgombok – Egyszerű hozzáférés akár a 8 leggyakoribb parancshoz
(automatikusan frissít, ahogy váltunk az alkalmazások között.)
Optimalizált érezhető visszacsatolás – Az optimálisan megformált PTFE talp
állandóan biztosítja az erőhatások és rezgések csillapítását a sima egér mozgatás
érdekében.

CadMouse Pad

Egyedi tok tartozik hozzá –
Strapabíró, kemény védőtok.

2

Hármas kapcsolódás – Kapcsolódhat a 3Dconnexion Univerzális vevőegységgel,
Bluetooth-al vagy USB kábellel.

hónap üzemidő, napi 8 nyolc órás használattal és heti 5 nappal számolva.
A támogatott alkalmazások részleteivel kapcsolatban látogasson el weboldalunkra vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.

Dedikált középső gomb – Köszönhetően a CadMouse dedikált középső
egérgombjának, a görgővel kattintgatás napjai elmúltak.
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Balkezes kivitelben is elérhető:
CadMouse Pro Wireless Left

CadMouse termékcsalád

CadMouse
EGÉR A PROFESSZIONÁLIS CAD FELHASZNÁLÓKNAK
Teljes méretű egér nagy pontosságú 8200 dpi-s lézer
szenzorral és CAD specifikus eszközökkel a kényelmes
és hatékony felhasználói munkafolyamat számára.

Dedikált középső gomb – Köszönhetően a CadMouse dedikált középső
egérgombjának, a görgővel kattintgatás napjai elmúltak.
QuickZoom1 – Könnyedén, a hüvelykujjas gombok egy kattintásával nagyíthatja
és kicsinyítheti a geometriát. Finomíthatja a zoom szintjét a gomb lenyomva
tartásával.
SmartScroll – Precíz, kattintásra működő nagyítást kínál a CAD
alkalmazásokban, vagy gyors görgetést, gyorsító funkciókkal böngészőknél és
dokumentumokban.
Gesztusgombok – Egyszerű hozzáférés akár a 8 leggyakoribb parancshoz
(automatikusan frissít, ahogy váltunk az alkalmazások között.)
Optimalizált érezhető visszacsatolás – Az optimálisan megformált PTFE
talp állandóan biztosítja az erőhatások és rezgések csillapítását a sima egér
mozgatás érdekében.
A támogatott alkalmazások részleteivel kapcsolatban látogasson el weboldalunkra vagy vegye fel
velünk a kapcsolatot.
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CadMouse Pad
TÖKÉLETES EGYENSÚLY PONTOSSÁG ÉS KÉNYELEM KÖZÖTT
A választható CadMouse Pad magas minőségű mikro textúrájú
bevonatának köszönhetően, támogatja a simább és még pontosabb
mozdulatokat.
Két méretben elérhető – CadMouse Pad (350 x 250 mm) és
CadMouse Pad Compact (250 x 250 mm)

CadMouse termékcsalád

CadMouse Wireless
AZ ÚTONLÉVŐ CAD SZAKEMBEREKNEK TERVEZVE

A kompakt vezeték nélküli egér nagy pontosságú,
energiatakarékos 7200 dpi-s optikai érzékelővel
és egy feltöltéssel több, mint 2 hónapot bíró
akkumulátorral.

QuickZoom2 – Könnyedén, a hüvelykujjas gombok egy kattintásával nagyíthatja
és kicsinyítheti a geometriát. Finomíthatja a zoom szintjét a gomb lenyomva
tartásával.
SmartScroll – Precíz, kattintásra működő nagyítást kínál a CAD alkalmazásokban,
vagy gyors görgetést, gyorsító funkciókkal böngészőknél és dokumentumokban.
Gesztusgombok – Egyszerű hozzáférés akár a 8 leggyakoribb parancshoz
(automatikusan frissít, ahogy váltunk az alkalmazások között.)

CadMouse Pad Compact

Optimalizált érezhető visszacsatolás – Az optimálisan megformált PTFE talp
állandóan biztosítja az erőhatások és rezgések csillapítását a sima egér mozgatás
érdekében.

Egyedi tok tartozik hozzá –
Strapabíró, kemény védőtok.
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Újratölthető Li-ion akkumulátor – 2 hónap1 üzemidő egy akkumulátor
újratöltéssel az USB kábelen keresztül, ami alatt is folyamatosan mehet a munka.
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Hármas kapcsolódás – Kapcsolódhat a 3Dconnexion Univerzális vevőegységgel,
Bluetooth-al vagy USB kábellel.

hónap üzemidő, napi 8 nyolc órás használattal és heti 5 nappal számolva.
A támogatott alkalmazások részleteivel kapcsolatban látogasson el weboldalunkra vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.

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

SpaceMouse készletek
®

SpaceMouse Enterprise Kit
®

A VÉGSŐ CAD MEGOLDÁS

A SpaceMouse Enterprise Kit a mérnöki területek szakembereinek
minden eszközt megad az ergonomikus és hatékony kétkezes
munkafolyamathoz.

Az alábbi termékeket tartalmazza:
SpaceMouse Enterprise
CadMouse
CadMouse Pad
Twin-port USB csatlakozó
Micro-USB kábel

SpaceMouse Wireless Kit
®

A MOBIL CAD MEGOLDÁS

Vezeték nélküli mérnöki megoldás, amely találkozik
a mobilis szakemberek igényével egy strapabíró,
rugalmas munkaeszköz iránt.
Az alábbi termékeket tartalmazza:
SpaceMouse Wireless tokkal
CadMouse Wireless tokkal
CadMouse Pad Compact
3Dconnexion Universal Receiver (univerzális vevőegység)
Micro-USB kábel

További információért látogasson
el az alábbi honlapra
3dconnexion.eu

2019 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.
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