
Miksi Mousetrapper?
Suurin osa Mousetrapperia kokeilleista 
sanoo sen auttaneen
Mousetrapperiin vaihtamisella on vaikutusta. 
Suurin osa jotakin tuotettamme testanneista 
jatkaa sen käyttöä – kahdeksan kymmene-
stä sanoo tuotteen auttaneen!

Mousetrapper-tuotteita on helppo  
oppia käyttämään
MT Control Pad -ohjausmatto on kehitetty 
vähentämään käsiin, käsivarsiin, hartioihin 
ja niskaan kohdistuvaa kuormitusta. Sitä on 
helppo oppia käyttämään.

MT Keys -ohjelmistolla Mousetrapper- 
tuotteet voi mukauttaa omiin tarpeisiin
Maksutta ladattavalla MT Keys -ohjelmistolla  
voit itse valita eri painikkeiden toiminnot. 
Mukauta käyttö omiin tarpeisiisi!

Tuotteemme kehitetään, suunnitellaan 
ja valmistetaan Ruotsissa
Asetamme suuria vaatimuksia sekä ergo-
nomialle että houkuttelevalle ja ajattomalle 
muotoilulle. Kaikki tapahtuu Tukholman 
kupeessa sijaitsevassa pääkonttorissamme, 
aina suunnittelu- ja kehitystyöstä tuotantoon 
ja laadunvarmistukseen.

Meillä on yli 25 vuoden kokemus  
ergonomisista hiiriohjaimista
Me tiedämme, mistä me puhumme -  
olemme kehittäneet ergonomisia hiiriohjaimia  
yli 25 vuoden ajan. Mousetrapper- 
tuotteilla on 2 vuoden takuu, mutta ne 
kestävät käytössä huomattavasti pidempää.

Mousetrapper on hiiriohjain, joka ehkäisee hiirikäden syntymistä ja muita sellai-
sia ongelmia, joita työskentely perinteisellä hiirellä voi aiheuttaa. Näppäimistön 
eteen sijoitettava Mousetrapper hiiriohjain mahdollistaa hyvän, ergonomisen 
työasennon, sillä kädet pysyvät hartialinjan sisäpuolelle, keskitettynä lähellä 
vartaloa ja toistuvasta hiiren kurottelusta päästää eroon.

www.mousetrapper.fi

Haluatko tietää lisää tai kokeilla  
14 päivää veloituksetta? 
Ota yhteyttä, autamme mielellämme: 
Janne Slant  |  +358 45 326 2426
janne.slant@mousetrapper.com

Mousetrapper  
– the wellness mouse 



Mikä Mousetrapper sopii sinulle?

TuotekuvausTuote Kompatibel med  
MT Keys

Ohjelmoitavat  
painikkeet

Liitäntä

Kuusi ohjelmoitavissa 
olevaa painiketta,  
korostusväreinä  

valkoinen tai koralli.

Kyllä 6USB-johto

 MT112 (valkoinen), 
MT120 (koralli)

Advance 2.0

Advance 2.0:n premium 
versio helposti puhtaaksi 

pyyhittävillä PU-mate-
riaalista valmistetuilla 

rannetuilla.

Kyllä 6USB-johto

MT122

Advance 2.0+

USB-johto, langaton 
Bluetooth-yhteys

Kyllä 8
Langaton käyttö ja  
peräti kahdeksan  

ohjelmoitavaa painiketta.
MT123

Prime

Perusmalli ykkös-  
ja kakkospainikkeen 

napsautuksella,  
kaksoisnapsautuksella

 ja vierityksellä.

USB-johto Ei -

Lite

MT114 (musta),  
MT115 (punainen)

TB214
Sopii Lite-, Advance 2.0-, 
Advance 2.0+- ja Prime- 

tuotteisiin

Kyynärvarsituki

TB202
Sopii Alpha-tuotteisiin

Kyynärvarsituki

Ensimmäinen  
ergonominen  

hiiriohjain integroidulla  
näppäimistöllä.

19Kyllä
USB-johto, langaton 

Bluetooth-yhteys

Alpha

MT116

Lisävarusteet

Kannettava-/tablettiteline Standfriend

TB402 TB501  
Musta metallikehys

TB502  
Vaaleanharmaa metallikehys

TB401

Active-seisontamatto


