
Evoluent D Wireless
De nieuwste draadloze editie

De Evoluent D Wireless is de nieuwste verticale muis.
Ontworpen mét meer dan 18 jaar ervaring en onderzoek.

Doordat de muis in een handschud houding wordt vastgehouden,
vermindert en voorkomt deze (fysieke) ongemakken. De pols buigt nu

minder opzij en de onderarm draait minder.

De 'handschud' houding van deze verticale muis zorgt ervoor dat uw pols
minder opzij buigt, waardoor de onderarm minder naar binnen draait (Schmid
et al., 2015). Hierdoor is de spieractiviteit in de onderarm lager dan bij een
standaardmuis (Quemelo & Vieira, 2013).

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een verticale muis zorgt voor een
sneller herstel van arm, pols, en handklachten (Aarås et al., 2001).

De nieuwste draadloze editie van Evoluent bij
BakkerElkhuizen

Bij de Evoluent D Wireless is gekozen voor een hoge kwaliteit materialen wat

zorgt voor een premium look-and-feel. Daarnaast is de gewenningstijd van deze

verticale muis erg laag. Ook belangrijk, de Evoluent D Wireless is er in 2 versies,

zodat deze voor nagenoeg iedere hand geschikt is. De muis is echter wel enkel

geschikt voor rechtshandigen. Gedurende de dag maakt u veel gebruik van de

muis. Met een traditionele muis draait u uw polsen, verkrampt u uw armen en

belast u uw schouders. Om dit te voorkomen zijn er verschillende soorten

ergonomische muizen op de markt. Een verticale muis is een muis waar de hand

een hand-schud houding aanneemt.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/evoluent-d-wireless/


Voordelen Evoluent D Wireless

Ergonomisch
Door de unieke vingergoot op de knoppen
wordt de hand en vingers in een neutrale
houding gepositioneerd.

Design
Deze muis heeft een premium uitstraling. Dit
komt door de verschillende luxe materialen die
gebruikt zijn, het moderne design en de chrome
behuizing.

Grip
Ten opzichten van enkele eerdere varianten
heeft deze muis een minder bolvormig
karakter. Daarnaast is de muis voorzien van
unieke texturen. Dit zorgt voor een fijne grip.

Draadloos
Het bereik van de draadloze ontvanger is
minstens 10 meter. Daarnaast heeft de batterij
van deze muis een levensduur van drie
maanden.

Driver
Deze is niet nodig voor standaard
functionaliteiten (plug and play). Installatie van
de driver zorgt ervoor dat de knoppen volledig
programmeerbaar zijn.

Handig
Met vijf knoppen en één klikbaar scrollwiel is
het mogelijk om uiterst efficiënt te werken.
Daarnaast is er met de DPI-knop en verborgen
LED-indicators gemakkelijk te wisselen tussen
voorkeuren.

Kenniscentrum

Het meest gebruikte computerhulpmiddel is nog altijd
de muis. Omdat de keuze voor een muis van persoon
tot persoon kan verschillen, vind je hier een praktische
keuzehulp.

Bij ergonomie voor computergebruikers denken we
vaak als eerste aan het gebruik van de muis. En dat is
ook logisch, want...

Specificaties

Gewicht 170 gr

Artikelnummer: BNEEVRDW (Normal)

BNEEVRDSW (Small)

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Nederland
tel. 036-546 7265
fax. 036-546 7830
email: info@bakkerelkhuizen.nl
website: www.bakkerelkhuizen.nl
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https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/hoe-kies-ik-de-juiste-muis/

