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Ergonomi for bedre ytelse

 
 

VERKTØY FOR ØKT TRIVSEL
FOR BEDRE TEAMPRESTASJONER

Digitale arbeidstakere bruker mer tid enn noensinne 
på repeterende oppgaver som kan gi økt 
muskelbelastning, skader og redusere den samlede 
produktiviteten. Med større bevissthet rundt digital 
trivsel har det blitt høyere etterspørsel etter 
ergonomiske verktøy som lindrer ubehag.

Vår Ergo-serie av produkter overgår dette. Den er 
designet etter kriterier fastsatt av ledende 
ergonomer, testet i vårt eget Ergo Lab og er 
vitenskapelig utprøvd for å redusere sentral 
muskelaktivitet og forbedre den samlede holdningen 
og komforten. Og det hele uten at det går ut over 
pikselytelsen.

Seire innen ytelse og digital trivsel 
er seire for alle.

Naturlig ergonomisk posisjon. Produktene i Ergo-serien 
plasserer hender, håndledd og underarmene i en mer naturlig 
posisjon, noe som får overkroppen til å slappe av og lindrer 
ubehag.

Påvist redusert muskelaktivitet. Mer naturlige posisjoner gir 
en målbar reduksjon i muskelaktiviteten. Brukerne kan jobbe 
produktivt, og det blir mindre belastning på sentrale muskler.

En vitenskapelig tilnærming. Ved hjelp av vårt eget Ergo lab 
lager vi prototyper, tester og retester utallige designmuligheter – 
noe som gir vitenskapelig underbygd, optimale, ergonomiske 
former. 

Økt komfort. Utprøvd ytelse. Våre produkter i Ergo-serien 
er utprøvd for enkel brukertilpassing uten at det går ut over 
skrivehastighet eller pekeposisjon.

Ergonomiske brukere går aldri tilbake. 9 av 10 brukere som 
går over til ergonomisk mus og tastatur går aldri tilbake til 
tradisjonelle enheter.1
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ERGO K860 ERGONOMISK
DELT TASTATUR

MX ERGO
TRÅDLØS STYREKULE 

Naturlig skriving med mindre belastning.  
Oppmuntrer til mer avslappet, naturlig skriving med utprøvde 
ergonomiske fordeler, slik at teamet kan fokusere på å jobbe.  

Brukertestet. Godkjent av ergonomer.  
Presisjonsmus designet for å redusere håndleddsspenninger 
og belastning på underarmen, slik at de ansatte kan fokusere 
på jobben. 

Standarden for komfort og presisjon.     
En ergonomisk designet mus med styrekule som gir en helt egen 
brukeropplevelse – et komfortabelt alternativ til styre�ate og mus. 

K380 MULTI-DEVICE
BLUETOOTH®-TASTATUR

Komfort innen rekkevidde.    
Tastatur med lite avtrykk som gjør at brukerne kan plassere 
musen lett tilgjengelig for økt komfort.

MX VERTICAL AVANSERT 
ERGONOMISK MUS
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