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INSTELBARE DPI
Instelbare DPI voor hoge nauwkeurigheid 
of optimale ergonomie

PROGRAMMEERBARE KNOPPEN
Stel je knoppen, zoals ‘knippen’ en ‘plakken’, 
zelf in om efficiënter te werken

GERECYCLED KUNSTSTOF
Deze muis is gemaakt van gerecycled 
kunststof

BEDRAAD OF OPLAADBARE ACCU
Draadloze varianten bevatten een oplaadbare 
accu, met een accuduur tot 50 uur

SOFTCOATING
Softcoating voor een warm gevoel 
en verbeterde grip

LICHTGEWICHT
Minimaal gewicht voor een minimale 
spierspanning

CONNECTIVITEIT   
Draadloze varianten mogelijk in 
Bluetooth of 2.4 Ghz

We care for our environment

• De muizen hebben een circulariteitscertificaat
• Wij geven levenslange terugname garantie en 

zorgen dan dat onze muizen aan het eind van 
de levensduur gerecycled worden

• Wij zijn lid van WEEE, een Europese richtlijn 
die de inzameling en recycling van electroni-
sche apparatuur regelt

1. VERTICALE HOEK VAN 60°
 De natuurlijke houding van hand en pols 

stimuleert muisbewegingen vanuit je arm. 
Zo voorkom je RSI klachten. 

2. RONDE VORM
 Ronde vorm voor een ergonomische grip. 

Zo werk je comfortabel en hoef je minder 
kracht te gebruiken tijdens het klikken.

3. DUIMGOOT
 Volledige ondersteuning voor je duim door 

middel van een duimgoot. Dit geeft een 
ontspannen houding.

4. PINKGOOT
 Volledige ondersteuning voor je pink door 

middel van een pinkgoot. Dit voorkomt dat 
je pink over het bureaublad schuift tijdens 
het werken.

5. PAST IN ELKE HAND
 Onze muizen zijn verkrijgbaar voor links- 

en rechtshandigen, en in verschillende 
maten: voor elke hand een muis!

R-Go HE

Ergonomische 
muizen

Creating healthier workplaces | www.r-go-tools.nl



GOOD
TO GO

SKIPPED
A BREAK

TAKE A
BREAK

Ergonomische muis met pauze-indicator

R-Go HE Break

R-GO HE MUIS R-GO HE BREAK MUIS R-GO HE SPORT MUIS

Medium (M) Large (L) Medium (M) Large (L) Medium (M) Large (L)

Bedraad
Rechts RGOHE RGOHELA RGOBRHESMR RGOBRHESML • •

Links RGOHELE RGOHELELA RGOBRHESML RGOBRHEMLL • •

Draadloos
Rechts RGOHEWL (1) RGOHELAWL (1) • • RGOHEREDR (2) •

Links RGOHEWLL (1) RGOHELELAWL (1) • • RGOHEREDL (2) •

(1) 2.4 Ghz
(2) Bluetooth

De gepatenteerde R-Go Break software 
geeft met kleursignalen aan wanneer 
het tijd is om te pauzeren. Tijdens het 
muizen verandert het lampje van kleur, 
net zoals een stoplicht: 
• Groen: goed bezig!
• Oranje: tijd voor een korte pauze 
• Rood: je hebt te lang doorgewerkt

Zo krijg je op positieve wijze feedback 
over je pauzegedrag.

Download de R-Go Break software: 
www.r-go-break.com

Bekijk al onze ergonomische 
oplossingen op www.r-go-tools.nl

‘‘Had ik veel eerder moeten kopen. Had 
last in mijn pols van het vele scrollen. 
Bij het eerste gebruik voel je meteen het 
verschil. Geen pijn meer...’’ 

Rob P. via Coolblue

Korte beweegmomentjes tijdens je 
werkdag zijn van vitaal belang voor je 
gezondheid! Micropauzes voorkomen 
overbelasting van kleine spieren en 
pezen en verbeteren je concentratie. 

Omdat de pauzes er vaak bij in 
schieten wanneer je geconcentreerd 
aan het werk bent, hebben wij een 
pauze-tool ontwikkeld die je helpt 
herinneren om op tijd het werk te 
onderbreken. 

HANDLENGTE
M: 165-185 mm
L: ≥ 185 mm
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