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Datasheet
Příslušenství FUJITSU SpaceMouse™ Pro

Komfortní 3D myš
Pomocí prostorové myši SpaceMouse™ Pro se můžete pohybovat mezi
prostorovými modely a prostředími stejně snadno, jako byste je drželi
v ruce. Jemný pohyb ovládacího kolečka zajišťuje snadné a přesné ovládání.
SpaceMouse™ Pro je společník tradiční myši, který se ovládá volnou rukou. Ruku,
kterou běžně používáte k ovládání myši, můžete použít k provádění výběrů,
tvorbě a úpravám.
Funkce pro práci v 3D prostoru

15 plně programovatelných tlačítek rozpoznatelných po hmatu
Klávesy QuickView umožňují rychlý přístup ke 12 pohledům, což usnadňuje
hledání chyb, zkoumání alternativ a efektivnější zobrazení vaší práce při
kontrole.
Čtyři velké inteligentní funkční klávesy příjemné na dotyk automaticky
rozpoznávají právě používanou aplikaci a vykonávají příslušné příkazy.
Kombinační klávesy Ctrl, Shift, Alt a Esc šetří váš čas, neboť není nutné
přesouvat ruku na klávesnici.
Pokročilý ergonomický design

Měkká polstrovaná opěrka ruky v plné velikosti zajišťuje maximální pohodlí a
ideální pozici ruky vzhledem k ovládacímu kolečku 3Dconnexion.
Prakticky umístěná, plně programovatelná tlačítka umožňují snadný přístup
k často používaným příkazům a efektivnější práci.
Doplňky obrazovkové nabídky

Obrazovková nabídka graficky znázorňuje příkazy přiřazené inteligentním
funkčním klávesám na obrazovce počítače (pouze v systému Windows).
Virtuální numerická klávesnice šetří čas a udržuje pozornost při vkládání
numerických dat do aplikací pomocí standardní myši namísto klávesnice
(pouze v systému Windows).
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SpaceMouse™ Pro
Technické podrobnosti
Technické parametry

Měkká polstrovaná opěrka ruky v plné velikosti
Pokročilý optický snímač 3Dconnexion™ se 6 stupni volnosti
Klávesy QuickView
Klávesa pro přepínání otáčení
Inteligentní funkční klávesy
OSD (obrazovková nabídka)
Kombinační klávesy (Ctrl, Alt, Shift, Esc)
Virtuální numerická klávesnice
15 programovatelných tlačítek

Technologie

Pro 3D návrhářství

Myš – typ
Myš – tlačítka

15 programovatelných tlačítek

Rozměry a hmotnost
Rozměry (Š x H x V)

204 x 142 x 58 mm

Hmotnost

665 g

Shoda se standardy
Evropa

CE

USA a Kanada

FCC třída B
UL

Japonsko

VCCI

Rusko

GOST

Tchaj-wan

BSMI

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Požadavky na systém
Vyžadované rozhraní

USB

Podporované operační systémy

Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows® XP
Windows Vista®
Mac OS X
Linux
jiný OS

Obsah balení
Obsah balení

SpaceMouse Pro

Informace pro objednání

S26381-K459-L100 / S26381-K459-E100

Záruka
Záruční lhůta

2 roky

Typ záruky

Služba Bring-in

Záruční podmínky

http://www.fujitsu.com/warranty

Odkaz na web servisu

http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu SpaceMouse™ Pro,
zajišťuje tato společnost řadu platformových
řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty
společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti
a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu SpaceMouse™ Pro
společnosti Fujitsu požadujte od svého
obchodního zástupce pro produkty Fujitsu
nebo od obchodního partnera s portfoliem
produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši
webovou
stránku.
www.fujitsu.com/fts/keyboards

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-08-07 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/fts/keyboards

