Informação do Produto

TrackPad Orbitrack Touch Pretorian
ISO 22 36 12 | 6% IVA | O Orbitrack é um dispositivo de
entrada revolucionário, que permite aos utilizadores de
computador controlar a direção e a velocidade do cursor
com um único toque suave.

Referência: 1420300

Não requerendo nenhum movimento de mão ou punho, o Orbitrack representa um avanço significativo na tecnologia
de entrada de computador e é adequado para utilizadores de computador com dificuldades motoras e deficiência de
movimento. Ao contrário de um mouse, trackball ou joystick, nenhum movimento de mão ou pulso é necessário e, ao
contrário de um touch pad, o cursor não precisa ser "movido" pelo ecrã pelo movimento constante dos dedos.
Isso torna a unidade perfeita para utilizadores com doenças como distrofia muscular ou mesmo qualquer condição
que resulte em problemas de força do antebraço. O ‘ponto’ branco central dentro do anel de toque é um descanso
para o dedo e, quando tocado, não resulta no movimento do cursor. No entanto, quando o utilizador move o seu
dedo no anel de toque, o cursor se move na direção indicada pela posição do dedo no anel. Em outras palavras, para
mover o cursor para o canto superior direito do ecrã, toque no anel cinza na posição das 2 horas. O movimento do
cursor continuará até que o dedo seja removido ou movido de volta para o ponto branco central.
Botões concêntricos sensíveis ao toque para clique com o botão esquerdo, clique com o botão direito, clique duplo e
arraste, que podem ser desativados a favor de manípulos externos.
O Orbitrack também possui um recurso SmartTrack exclusivo, que calcula a velocidade do cursor de acordo com os
movimentos recentes, ou seja, "aprende" o que você está fazendo e define a configuração de velocidade ideal para
você.
Características:

Tecnologia de controle de cursor exclusiva
Grande anel de controle do cursor de 50 mm para fácil operação e direcionamento preciso
Operação de toque suave (nenhuma pressão é necessária)
Ultra confiável, sem peças mecânicas móveis / desgastantes
Vedado contra a entrada de fluidos ou contaminantes
Design ergonômico com inclinação para um posicionamento confortável do pulso
Apoio de palma / mão grande para operação confortável
Botões de toque suave, codificados por cores (clique esquerdo / direito, bloqueio de arrasto e clique duplo)
Botões de fácil acesso sem a necessidade de movimento da mão / pulso
Design simétrico que permite o uso com qualquer uma das mãos.
Não requer software de driver

+ Informação
Tipo de Equipamento: TrackPad Adaptado
Tipo de Acionamento: Com o Toque
Usado para: Acesso ao computador | Acesso ao tablet - Android
Conetividade: Conexão por cabo
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 36 12
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (36) Dispositivos de entrada para
computadores | (12) Dispositivos alternativos de entrada
IVA: Taxa reduzida 6% IVA incluída
Garantia da Marca: 2 anos por defeito de fabrico
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