
Oferta produktów
PŁYNNE POŁĄCZENIE INTELIGENTNEGO, ERGONOMICZNEGO SPRZĘTU Z ZAAWANSOWANYM 
I ŁATWYM W OBSŁUDZE OPROGRAMOWANIEM SPRAWIA, ŻE PRACA W PROGRAMACH CAD 

STAJE SIĘ SZYBKA, WYGODNA I PRZYJEMNA.



Linia produktów SpaceMouse®

Najlepsi nie mogą pozwolić sobie na kompromisy. Czołowe światowe firmy 
wymagają najwyższej wydajności od swoich zespołów projektowych. Nie ma 
usprawiedliwienia dla niewykorzystanych szans. Są tylko ich skutki. 

SpaceMouse® Enterprise
ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O WYDAJNEJ PRACY SPECJALISTÓW

Doskonała nawigacja 3D — intuicyjnie i precyzyjnie manipuluj modelami 
cyfrowymi lub widokami, korzystając z opatentowanego czujnika o sześciu 
stopniach swobody ruchu (6DoF). 

Klawisze szybkiej nawigacji QuickView — błyskawiczny dostęp do 32 
widoków standardowych oraz trzech widoków niestandardowych (tylko w 
modelu SpaceMouse Enterprise).

8 klawiszy pomocniczych klawiatury — najbardziej kompleksowy zestaw 
klawiszy pomocniczych klawiatury, takich jak Enter, Delete, Ctrl, Shift, Alt, 
Esc, spacja i Tab.

12 inteligentnych klawiszy funkcyjnych — szybko wywołuj ulubione 
polecenia (automatycznie aktualizowane wraz ze zmianą aplikacji i 
środowiska).

Kolorowy wyświetlacz LCD — obsługuje inteligentne klawisze funkcyjne, 
wyświetlając rzeczywiste ikony1 z paska narzędzi aplikacji.

Menu OSD — umożliwia szybki przegląd funkcji przypisanych do klawiszy na 
ekranie komputera.

Ergonomiczna konstrukcja — pełnowymiarowe oparcie nadgarstka i duże 
przyciski podobne do klawiaturowych.

Wydłużone wsparcie — trzy lata gwarancji + jeden dodatkowy rok (wymaga 
rejestracji produktu) i pomoc techniczna z automatycznym ustalaniem 
priorytetu.

1 Odwiedź witrynę internetową lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 
obsługiwanych aplikacji.

SpaceMouse® Enterprise Kit
POZWALA NA PEŁNE WYKORZYSTANIE ZALET OBURĘCZNEJ OBSŁUGI

Produkty wchodzące w skład 
zestawu:
Mysz SpaceMouse Enterprise
Mysz CadMouse
Podkładka pod mysz CadMouse Pad
Dwuportowy koncentrator USB
2 kable micro USB



Doskonała nawigacja 3D — intuicyjnie i precyzyjnie manipuluj modelami cyfrowymi lub 
widokami, korzystając z opatentowanego czujnika o sześciu stopniach swobody ruchu (6DoF).

Klawisze szybkiej nawigacji QuickView — błyskawiczny dostęp do 12 widoków 
standardowych.

4 klawisze pomocnicze klawiatury — wygodnie ulokowane klawisze Ctrl, Shift, Alt i Esc.

4 inteligentne klawisze funkcyjne — szybko wywołuj ulubione polecenia (automatycznie 
aktualizowane wraz ze zmianą aplikacji i środowiska).

 Menu OSD — umożliwia szybki przegląd funkcji przypisanych do klawiszy na ekranie 
komputera.

 Ergonomiczna konstrukcja — pełnowymiarowe oparcie nadgarstka i duże przyciski 
podobne do klawiaturowych.

Mysz SpaceMouse Pro zapewnia wysoki komfort pracy i łatwy dostęp do 
zaawansowanych funkcji, zwiększając produktywność pracy.

SpaceMouse®

 Pro
DOSKONAŁA NAWIGACJA 3D DLA PROFESJONALISTÓW

Dostępna jest również wersja bezprzewodowa: 
SpaceMouse® Pro Wireless

Linia produktów SpaceMouse®



Mysz SpaceMouse Wireless ma doskonałą, ergonomiczną 
konstrukcję i zapewnia podstawowe funkcje do intuicyjnego 
nawigowania w aplikacjach 3D.

Modele SpaceNavigator oraz SpaceNavigator for 
Notebooks zapewniają płynną, profesjonalną nawigację 
3D gdziekolwiek jesteś: w domu, w pracy i w podróży.

SpaceMouse®

 Wireless
KULTOWA I ŁATWA W OBSŁUDZE

 Doskonała nawigacja 3D — intuicyjnie i precyzyjnie manipuluj modelami 
cyfrowymi lub widokami, korzystając z opatentowanego czujnika o sześciu 
stopniach swobody ruchu (6DoF).

 Nieograniczona swoboda dzięki funkcji bezprzewodowej — technologia 
bezprzewodowa 2,4 GHz firmy 3Dconnexion® zapewnia niezawodny dostęp do 
treści 3D w czasie rzeczywistym.

Miesiąc pracy akumulatora — mysz SpaceMouse Wireless może pracować 
nawet miesiąc bez konieczności ładowania.

Doskonała, ergonomiczna konstrukcja — niewielkie rozmiary, elegancka 
podstawa ze szczotkowanej stali, dwa wygodnie ulokowane przyciski.

Doskonała nawigacja 3D — intuicyjnie i precyzyjnie manipuluj modelami 
cyfrowymi lub widokami, korzystając z opatentowanego czujnika o sześciu 
stopniach swobody ruchu (6DoF).

Doskonała, ergonomiczna konstrukcja — niewielkie rozmiary, elegancka 
podstawa ze szczotkowanej stali, dwa wygodnie ulokowane przyciski.

SpaceNavigator®

ZAAWANSOWANA NAWIGACJA 3D DLA KAŻDEGO

SpaceNavigator® for Notebooks jest o jedną trzecią mniejszy i połowę 
lżejszy od standardowego modelu SpaceNavigator. Dołączony do pudełka 
praktyczny pokrowiec sprawia, że to urządzenie jest idealnym rozwiązaniem 
dla użytkowników mobilnych.
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SpaceNavigator®

 SpaceNavigator® 

for Notebooks



Linia produktów CadMouse

Pełnowymiarowa mysz przewodowa z precyzyjnym czujnikiem laserowym 
o rozdzielczości 8200 dpi i specjalnymi funkcjami do zastosowań CAD 
umożliwia wygodną i wydajną pracę.

CadMouse
MYSZ DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMÓW CAD

Dedykowany przycisk środkowy — inteligentna i ergonomiczna konstrukcja 
urządzenia CadMouse sprawia, że nie trzeba już klikać kółka myszy.

QuickZoom1 — bez wysiłku powiększaj i pomniejszaj obiekty geometryczne za 
pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem. Precyzyjnie ustawiaj poziom 
powiększenia, trzymając przycisk wciśnięty. 

SmartScroll — automatyczne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością 
co do kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w dokumentach i 
przeglądarkach.

Przycisk gestów — łatwy dostęp do maksymalnie 8 ulubionych poleceń 
(automatycznie aktualizowanych wraz ze zmianą aplikacji i środowiska).

Zoptymalizowana obsługa dotykowo-czuciowa — optymalny kształt 
ślizgaczy PTFE zapewnia jednolite siły oddziaływania i tłumienie wibracji, co 
przekłada się na płynny ruch myszy.

1 Odwiedź witrynę internetową lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat  
  obsługiwanych aplikacji. 

Opcjonalna podkładka pod mysz CadMouse Pad zapewnia jeszcze 
bardziej płynny i precyzyjny ruch dzięki wysokiej jakości powłoce z 
mikroteksturą.

Dostępna w 2 rozmiarach — CadMouse Pad (350 x 250 mm)  
i CadMouse Pad Compact (250 x 250 mm)

CadMouse® Pad
IDEALNA RÓWNOWAGA POMIĘDZY PRECYZJĄ I KOMFORTEM



Linia produktów CadMouse

Dedykowany przycisk środkowy — inteligentna i ergonomiczna konstrukcja 
urządzenia CadMouse sprawia, że nie trzeba już klikać kółka myszy.

Trzy rodzaje łączności — podłącz mysz za pomocą odbiornika 3Dconnexion 
Universal Receiver, technologii Bluetooth lub kabla USB.

Akumulator litowo-jonowy — żywotność wynosząca 2 miesiące1 oraz 
ładowanie za pomocą kabla USB podczas pracy.

QuickZoom2 — bez wysiłku powiększaj i pomniejszaj obiekty geometryczne za 
pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem. Precyzyjnie ustawiaj poziom 
powiększenia, trzymając przycisk wciśnięty. 

SmartScroll — automatyczne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością 
co do kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w dokumentach i 
przeglądarkach.

Przycisk gestów — łatwy dostęp do maksymalnie 8 ulubionych poleceń 
(automatycznie aktualizowanych wraz ze zmianą aplikacji i środowiska).

Zoptymalizowana obsługa dotykowo-czuciowa — optymalny kształt 
ślizgaczy PTFE zapewnia jednolite siły oddziaływania i tłumienie wibracji, co 
przekłada się na płynny ruch myszy.

Dołączony futerał dopasowany do kształtu — wytrzymałe, usztywnione etui 
ochronne.

1 Żywotność akumulatora wynosi 2 miesiące przy założeniu 8 godzin pracy dziennie przez 5 dni w tygodniu.
2 Odwiedź witrynę internetową lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat  
  obsługiwanych aplikacji.  

Kompaktowa mysz bezprzewodowa z precyzyjnym energooszczędnym 
czujnikiem optycznym o rozdzielczości 7200 dpi i czasem pracy 
akumulatora do 2 miesięcy.

CadMouse Wireless
BEZPRZEWODOWA MYSZ DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMÓW CAD

CadMouse Pad Compact
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