
PRF Mouse Wireless
Strak design en luxe uitstraling

De PRF Mouse Wireless is een ergonomische verticale
muis. De hoek van de muis zorgt voor een juiste houding

van arm en pols.

De vorm van de muis zorgt ervoor dat de handpalm goed op de muis
aansluit. Deze muis wordt dan ook in een handschud houding

vastgehouden.

De 'hand schud' houding van een verticale muis zorgt ervoor dat de pols minder
opzij buigt en 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 ergonomische muis van
BakkerElkhuizen

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. Dat betekent dat uw pols en onderarm minder belast worden. Een

goede muis voorkomt fysieke klachten. Gebruikt u een verkeerde muis, dan kan

dat leiden tot pijn en ongemak in de schouders, onderarmen en handen. Met

een verticale muis voorkomt u veelal van deze problemen.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-muizen/prf-mouse-wireless/


Voordelen PRF Mouse Wireless

Ergonomisch
Doordat dit een verticale muis is wordt de arm
en polshouding aanzienlijk verbetert t.o.v. een
'traditionele muis'.

Uniek
De gewenningstijd van deze muis is erg laag.

Draadloos
De PRF Mouse heeft een draadloos bereik tot
wel 20 meter.

Strak design
Deze muis heeft door haar zwarte kleur een
strakke uitstraling die gezien mag worden op
uw werkplek.

Eenvoudig
De cursorsnelheid van de PRF Mouse Wireless is
eenvoudig aan te passen naar uw gewenste
snelheid.

Handig
U kunt de USB ontvanger eenvoudig weer
opbergen in de muis waardoor deze niet
verloren raakt.

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

Breedte 71.4 mm

Hoogte 76 mm

Diepte 111.3 mm

Gewicht 90 gr

Artikelnummer: BNEPRF10

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
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https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/hoe-kies-ik-de-juiste-muis/

