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Název produktu
Cena v Kč                 

bez DPH 21%
Popis produktu

Profesionální série

SpaceMouse Enterprise Kit 10 940

Když spárujete 3D myš 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise s myší CadMouse a podložkou CadMouse Pad, 

dosáhněte daleko vyšší efektivity a pohodlí.

Obsah balení: 3D myš SpaceMouse Enterprise, myš CadMouse, podložka CadMouse Pad, Kabel micro-USB 

1,5 m, Dvouportový rozbočovač USB 

SpaceMouse Enterprise 10 170

SpaceMouse Enterprise je nejdokonalejší profesionální 3D myš vytvořená pro vynikající výsledky v prostředí 

dnešního nejnáročnějšího 3D softwaru. Její průlomové funkce zahrnují technologii rychlé navigace QuickView 

druhé generace, inteligentní funkční klávesy s dvěma funkcemi a okamžitý  přístup k důležitým informacím 

prostřednictvím plnobarevné LCD obrazovky.

SpaceMouse Pro Wireless                                                                  

Akce! Kupte do 11. července 2019 a získejte                       

CadMouse Wireless vč. podložky ZDARMA!

8 390

Již žádné kabely. SpaceMouse Pro Wireless nabízí propojení v reálném čase prostřednictvím 2,4GHz 

bezdrátové technologie a dvouměsíční výdrž baterie. Elegantně si usnadněte práci a využijte automatického 

přiřazování příslušných příkazů díky čtyřem inteligentním klávesám. Pomocí kláves rychlého zobrazení 

můžete efektivněji prezentovat svoji práci. Díky praktickým pomocným klávesám klávesnice lze 

minimalizovat pohyby rukou. Měkce potažená opěrka ruky plné velikosti a ergonomické rozmístění všech      

15 tlačítek s měkkým dohmatem přinášejí požitek z pohodlného ovládání.

SpaceMouse Pro 7 625

SpaceMouse Pro je příslušníkem řady profesionálních myší od 3Dconnexion. S pokročilým ergonomickým 

tvarem a inovativním OSD zobrazením přináší vyšší komfort a jednodušší, efektivníější práci. 15 velkých, 

plně programovatelných funkčních kláves Vám umožňuje rychlý přístup ke aplikačním příkazům, 

standardním pohledům a pomocným klávesám zatímco výhodné OSD zobrazení Vám poskytuje vizuální 

podporu.

Standardní série

SpaceMouse Wireless Kit 5 100

Bezdrátové řešení pro mobilní projektování v CAD a efektivní obouruční pracovní styl.

Obsah balení: 3D myš SpaceMouse Wireless vč. přepravního pouzdra, myš CadMouse Wireless vč. 

přepravního pouzdra, podložka CadMouse Pad Compact, univerzální USB přijímač, Kabel micro-USB 1,5 m 

SpeceMouse Wireless 3 820
První bezdrátová 3D myš na světě. Se SpaceMouse® Wireless můžete být kreativnější. Můžete se zbavit 

obtěžujícího kabelu na vašem stole. Můžete si užívat prvotřídní 3D navigaci, zatímco špičková bezdrátová 

technologie od 3Dconnexion zajistí spolehlivé propojení s vaším 3D obsahem v reálném čase.

SpaceMouse Compact 3 320

SpaceMouse Compactr je 3D myš, díky které můžete okusit svobodu intuitivní a přesné 3D navigace. Stačí 

zmáčknout, táhnout, otáčet nebo naklánět ovládací kolečko 3Dconnexion s patentovanou snímací technologií 

Six-Degrees-of-Freedom (6DoF) a můžete současně posunovat, přibližovat nebo otáčet. Je to nejlepší 

způsob, jak si doslova sáhnout na model.

Myši a podložky

CadMouse Pro Wireless - NOVINKA! 3 000

Precizní ergonomická bezdrátová myš pro pofesionály s vysoce přesným a energeticky úsporným optickým 

senzorem s rozlišením 7 200 dpi a výdrží na baterie po dobu až tří měsíců.

Obsah balení: Myš CadMouse Pro Wireless, Přepravní pouzdro, Univerzální USB přijímač, Kabel micro-USB 

1,5 m 

CadMouse Wireless 2 525

Kompaktní bezdrátová myš s vysoce přesným a energeticky úsporným optickým senzorem s rozlišením         

7 200 dpi a výdrží na baterie po dobu až dvou měsíců.

Obsah balení: Myš CadMouse Wireless, Přepravní pouzdro, Univerzální USB přijímač, Kabel micro-USB 1,5 m 

CadMouse 2 525
Profesionální myš plné velikosti s kabelem, vysoce přesným laserovým senzorem, s rozlišením 8 200 dpi a 

specifickými funkcemi pro software CAD zajistí pohodlnou a efektivní práci.

CadMouse Pad 740

Podložka CadMouse Pad je určena pro práci v pracovištích tvořených více obrazovkami s vysokým rozlišením 

a s velkými sestavami, které vyžadují více stranového prostoru, aby se nemusela zvedat myš. 

Délka x Šířka: 350 mm x 250 mm

CadMouse Pad Compact 480
Podložka CadMouse Pad Compact je ideální pro mobilní pracoviště nebo sestavy s omezeným prostorem. 

Délka x Šířka: 250 mm x 250 mm

Příslušenství

Přepravní pouzdro SpaceMouse Enterprise 380 Měkké neoprenové pouzdro pro SpaceMouse Enterprise.

Přepravní pouzdr SpaceMouse Pro 380 Měkké neoprenové pouzdro pro SpaceMouse Pro a SpaceMouse Pro Wireless.

Přepravní pouzdr SpaceMouse Compact 320 Pevné ochranné pouzdro se zpevněnými stěnami pro SpaceMouse Compact a SpaceMouse Wireless.

3Dconnexion Universal Receiver 255 Připojte až pět bezdrátových produktů 3Dconnexion pomocí jediného přijímače.

3Dconnexion Twin-Port USB Hub 250
USB hub se dvěma USB porty a 1,5 m odpojitelným USB kabelem. Napájený přes USB kabel (nevyžaduje 

další adaptér). Kompatibilní se všemi USB zařízeními. Je částí standardní výbavy SpaceMouse Pro Wireless a 

SpaceMouse Enterprise Kit.

3Dconnexion Kabel USB 1,5m 125 Náhradní micro USB kabel pro SpaceMouse Wireless, SpaceMouse Pro Wireless, CadMouse Wireless. 1,5m
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