
Voordelen van de Delta
De Delta voegt een nieuwe dimensie toe aan het brede assortiment 
ergonomische muizen van Mousetrapper. De brede, unieke Control 
Bar van koolstofvezel heeft een zachte textuur waardoor je 
nauwkeurig en efficiënt kunt werken. 
 De lengte van de Control Bar is afgestemd op een full size 
toetsenbord. De resolutie van 4.000 dpi maakt scrollen, klikken 
en inzoomen eenvoudig en zorgt voor een uitzonderlijk hoge 
nauwkeurigheid. 
 De zes programmeerbare toetsen bieden je de vrijheid om 
creatieve snelkoppelingen te maken, van knippen en plakken tot 
eigen sneltoetsen en teksten. De functies van de knoppen kunnen 
eenvoudig worden gewijzigd met de gratis MT Keys software, ook 
beschikbaar in een browser uitvoering. 
 De Delta heeft een USB-hub waarmee je 2 apparaten kunt opladen.

Delta is verkrijgbaar in twee kleuren en in twee verschillende maten.

Delta Regular Grijs
 » Breedte: 500 mm
 » Hoogte: 27 mm
 » Diepte : 120 mm
 » Gewicht: 830 g
 » Productcode: MT151

Delta Regular Zwart
 » Breedte: 500 mm
 » Hoogte: 27 mm
 » Diepte: 120 mm
 » Gewicht: 830 g
 » Productcode: MT153

Delta Extended Grijs
 » Breedte: 500 mm
 » Hoogte: 27 mm
 » Diepte: 145 mm
 » Gewicht: 910 g
 » Productcode: MT150

Delta Extended Zwart
 » Breedte: 500 mm
 » Hoogte: 27 mm
 » Diepte: 145 mm
 » Gewicht: 910 g
 » Productcode: MT152

Delta

Dit is de Mousetrapper Delta, een nieuwe aanvulling op ons assortiment ergonomische muizen. Je bestuurt de Delta met behulp 
van de Control Bar, een revolutionair nieuw design en volledig gemaakt van koolstofvezel. De Control Bar werk je ontspannen 
en in een gecentreerde positie, onmisbaar voor een gezonde ergonomische werkdag. De zes toetsen zijn gemakkelijk te 
programeren met de gratis MT Keys software. Hierdoor werk je efficienter en sneller. De Delta wordt in Zweden en geproduceerd 
én hij is van 100% gerecycled kunststof!

Belangrijkste kenmerken
 » Ergonomisch ontwerp 
 » 255 mm Brede Control Bar met klik- en scrollfunctie met  

125 mm bereik aan beide kanten
 » 6 Programmeerbare toetsen, eenvoudig aan te passen met  

MT Keys op www.mousetrapper.nl/software 
 » Zachte polssteun, kan gedesinfecteerd worden 
 » De polssteun is eenvoudig te vervangen door de magnetische 

bevestiging
 » Gemaakt van gerecycled plastic 
 » Instelbaar hoogte matje voor toetsenbord 
 » 2 USB-poorten (3,3V) voor het opladen en aansluiten van 

meerdere apparaten
 » 4.000 dpi

Product informatie

Productcode: MT151

Productcode: MT153
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Ve
rs

io
n 

1.0Made in  
Sweden



MOUSETRAPPER.NL

Je bestuurt de cursor eenvoudig met de Control Bar - de nieuw 
ontwikkelde rollerbar van Mousetrapper. Je scrollt soepel en klikt 
met een lichte aanraking op de rollerbar. We hebben lang gezocht 
naar het juiste materiaal voor de binnenkant van de Control 
Bar, waardoor deze soepel, aangenaam en vrijwel wrijvingsloos 
kan glijden. Dankzij de Control Bar is het eenvoudig om zowel 
ergonomisch als efficiënt te werken.

 » Stel je stoel zo in dat je voeten plat op de grond staan, houd je 
rug recht terwijl je zit

 » Houd je armen dicht bij je lichaam terwijl je werkt 
 » Laat je armen rusten op een stoelleuning, armsteun of je bureau
 » Varieer je werkhouding; gebruik een zit-sta bureau om 

afwisselend staand en zittend te werken
 » Plaats je scherm op een afstand die voor je ogen en nek 

comfortabel aanvoelt
 » Gebruik de juiste muis en voorkom KANS!

Omdat de Mousetrapper Delta recht voor het toetsenbord staat, bevordert dit een ergonomisch 
werkhouding. Je armen blijven dicht bij je lichaam en je handen dicht bij het toetsenbord. 
 Zo voorkom én verlicht je klachten die kunnen ontstaan door het overstrekken van je arm wanneer 
je een normale muis naast het toetsenbord gebruikt. De brede, ondersteunende polssteunen ontlasten 
ook je nek, schouders, armen en polsen.

Tips voor een ergonomische  
werkhouding:

De unieke Mousetrapper  
Control Bar


