
Handledsstöd - Ergonomisk - Glidande - Silver

Produkt ID: ROLWRSTRST

När du provar detta glidande handledsstöd kommer du fundera över hur du någonsin klarat dig utan 
det. Det hjälper till att stöda handleden när du använder musen, för att minska belastningen och 
förbättra komforten på jobbet. Det är det perfekta ergonomiska tillbehöret.

Skjut bara handledsstödet för skrivbordet under handleden när du använder musen. Använd den på 
skrivbordet, bordet eller höjningsbara skrivbordet. När du flyttar musen följer handledsstödet med dig, 
vilket ger komfort och lätt dämpning. Det är så lätt och bekvämt, du märker knappt att det är där.  
Det glidande handledsstödet ger mer rörlighet än en statisk produkt som ett handledsstöd för 
musmatta eller musstöd.

Det innovativa handledsstödet har en modern skivformad design med en konturerad, vadderad övre 
yta som fungerar som en kudde för handleden. Det formar sig efter handleden för att ge stöd, vilket 
hjälper till att hålla handleden i ett neutralt läge medan du använder musen. Det attraktiva silvertyget 
på toppen och den vita basen kompletterar din arbetsplats.

Ta med handledsstödet, var du än arbetar. Den kompakta designen, med en diameter på 9,6 cm, 
passar lätt i din bärbara dators väska.

TAA-kompatibla ROLWRSTRST täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på 
teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



Användning

• Perfekt för användning i affärskontor, kontor, bås, hemmakontor eller andra arbetsplatser

• Är ett mycket ergonomiskt tillbehör för de som arbetar mobilt

Funktioner

• Ergonomiskt handledsstöd hjälper till att stödja handleden när du använder musen

• Kompakt och modern skivformad design, bara 9,6 cm i diameter

• Konturerad vadderad överdel som formar sig efter handleden, som en kudde

• Den övre ytan har nättyg i snyggt silver

• Bottenytan har en slitstark och jämn yta för att skydda ditt bord eller skrivbord från repor

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Silver & White

Kabinettyp Plastic, Foam and Mesh Fabric

Produktlängd 3.8 in [9.6 cm]

Produktbredd 3.8 in [9.6 cm]

Produkthöjd 1.1 in [2.7 cm]

Produktvikt 2.0 oz [56.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.8 oz [136.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Glidande handledsstöd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


