Produktová řada
DOKONALÁ KOMBINACE VÝKONNÉHO, ERGONOMICKÉHO HARDWARU A CHYTRÉHO, SNADNO
POUŽITELNÉHO SOFTWARU PRO RYCHLOU, POHODLNOU A ÚŽASNOU PRÁCI V CAD.

Produktová řada SpaceMouse

®

Přednosti 3D myši

Profesionální řada

1.	Zvýšení produktivity*1:

Standardní řada

Průměrný zisk 21 % díky simultánní navigaci, vytváření a editaci modelu.

2.	Zvýšené pohodlí*2:
Snížení pohybu myši a počtu kliknutí až o 50 %.

3.	Výkonnost designu*1:
Ať pracujete na náčrtu nebo na složitém 3D modelu, vynikající zkušenosti s navigací povzbuzují k vyšší úrovni
prozkoumávání modelu, což je velmi důležité, aby se předešlo nákladným chybám designu.

SpaceNavigator

®

SpacePilot Pro

®

SpaceMouse Pro Wireless

SpaceMouse Pro

SpaceMouse Wireless

SpaceNavigator

Nejdokonalejší 3D navigace pro výkonné uživatele

Profesionální práce ve 3D bez kabelů.

Skvělá 3D navigace pro profesionály

První bezdrátová 3D myš na světě

Pokročilá 3D navigace pro všechny

®

®

®

®

for Notebooks

Užívejte si 3D navigaci na cestách

SpacePilot Pro je nejdokonalejší
profesionální 3D myš, vytvořená
pro vynikající výsledky v prostředí
dnešního nejnáročnějšího 3D
softwaru.

Se SpaceMouse Pro Wireless
získáváte stejné profesionální
funkce jako se SpaceMouse Pro,
ale v bezdrátovém provedení.

SpaceMouse Pro nabízí zvýšený
komfort a snadný přístup
k profesionálním funkcím pro
jednoduchý, produktivní postup
zpracování.

Se SpaceMouse Wireless můžete být
kreativnější. Můžete se zbavit obtěžujícího
kabelu na vašem stole. Můžete si užívat
prvotřídní 3D navigaci.

S přístroji SpaceNavigator nebo SpaceNavigator pro notebooky
může každý využívat svobodu profesionální 3D navigace doma,
v práci nebo na cestách.

•	Společností 3Dconnexion® patentovaný snímač se šesti
stupni volnosti (6DoF) – intuitivně a přesně navigujte polohy
digitálních modelů nebo kamer v 3D prostoru.
•	Klávesy QuickView – přístup na jeden dotyk až ke 32 pohledům
pro vylepšenou detekci chyb, kontrolu designu a jeho prezentaci.
•	Inteligentní funkční klávesy – snadný přístup k povelům 10
aplikací pro optimalizovaný průběh zpracování.
•	LCD průvodce zpracováním Workflow Assistant – vizuální
zpětná vazba k přiřazení funkčních kláves, vlastnostem
modelu*3, aplikaci Microsoft Outlook apod.
•	Úpravy klávesnice – snadný přístup k pohodlně umístěným
klávesám Ctrl, Shift, Alt a Esc šetří čas snížením potřeby
pohybovat rukou mezi myší a klávesnicí.
•	Pokročilý design opěrky rukou – plná velikost pro
maximální pohodlí a zvýšené soustředění i v průběhu nejdelších
pracovních relací.
•	Virtuální číselná klávesnice NumPad – umožňuje přímé
numerické zadávání do aplikace pomocí standardní myši
namísto klávesnice.

•	Naprostá bezdrátová svoboda – již žádné kabely. Již žádná
omezení. SpaceMouse Pro Wireless nabízí spojení se 3D
obsahem v reálném čase prostřednictvím 2,4GHz bezdrátové
technologie 3Dconnexion.
• Dvouměsíční výdrž baterie – SpaceMouse Pro Wireless
vydrží dva měsíce bez nabíjení. Až bude potřebovat dobít, pouze
připojíte kabel USB a budete moci pokračovat v práci.

•	Společností 3Dconnexion patentovaný snímač s šesti
stupni volnosti (6DoF) – intuitivně a přesně navigujte polohy
digitálních modelů nebo kamer v 3D prostoru.
•	Pokročilý ergonomický design – měkká opěrka ruky
plné velikosti podpírá ruku pohodlně a 15 velkých funkčních
kláves s měkkým dohmatem umožňuje rychlý přístup k často
používaným příkazům.
•	Klávesy QuickView – rychlý přístup ke 12 pohledům pro
vylepšenou detekci chyb, prozkoumání alternativ, revizí a
prezentaci práce.
•	Inteligentní funkční klávesy – snadný přístup ke čtyřem
aplikačním povelům pro optimalizovaný průběh zpracování.
•	Displej na obrazovce OSD – poskytuje vizuální připomínku
přiřazení funkčních kláves na obrazovce počítače.
•	Úpravy klávesnice – snadný přístup k pohodlně umístěným
klávesám Ctrl, Shift, Alt a Esc šetří čas snížením potřeby
pohybovat rukou mezi myší a klávesnicí.
•	Virtuální číselná klávesnice NumPad – umožňuje přímé
numerické zadávání do aplikace pomocí standardní myši
namísto klávesnice.

•	Špičková 3D navigace – Intuitivní a přesná navigace v digitálních modelech
nebo pohledech ve 3D prostoru díky senzorové technologii šesti stupňů
volnosti (6DoF) od 3Dconnexion.
•	Bezdrátová svoboda – bezdrátová 2,4GHz technologie 3Dconnexion zajišťuje
spolehlivé spojení se 3D obsahem v reálném čase.
• Jednoměsíční výdrž baterie – SpaceMouse Wireless vydrží celý měsíc bez
nabíjení. Až bude potřebovat dobít, pouze připojíte kabel USB a budete moci
pokračovat v práci.
• Stylový design – úsporná pracovní plocha, elegantní základna z broušené
oceli, dvě tlačítka.
• Snadné používání – každé tlačítko SpaceMouse Wireless otevírá samostatnou radiální nabídku pro pohodlný přístup myší ke čtyřem často používaným
příkazům aplikace.

Velikost přístroje SpaceNavigator pro notebooky dvoutřetinová a jeho váha je poloviční ve srovnání s verzí pro stolní počítač.
Pohodlná přenosná schránka, která přístroj dobře chrání, je ideální pro mobilní 3D uživatele.

	

*3 Applet vlastností modelu SpacePilot Pro je v současnosti k dispozici pro tyto
programy: SolidWorks, Autodesk Inventor, Siemens NX, Siemens Solid Edge,
PTC Creo Parametric (dříve Pro/ENGINEER).
*1 Zdroj: Dokument Ekonomická návratnost 3D myši - červen 2008.
*2	Zdroj: Snižování fyzického nepohodlí a bolesti mezi uživateli 3D počítačů – VSI Risk Management and Ergonomics ©2005

CadMouse
PRVNÍ MYŠ NA SVĚTĚ PRO PROFESIONÁLY Z OBORU CAD
Přesná konstrukce, kterou pocítíte

SpaceMouse & CadMouse – Vytvořeny jedna pro druhou
Jestliže spárujete 3Dconnexion CadMouse s některou z 3D myší 3Dconnexion, například SpaceMouse Pro
nebo SpaceNavigator, výsledky budou mimořádně působivé.
Nazýváme to síla dvou rukou. Vaše 3D myš hladce umístí váš objekt nebo zobrazení, zatímco se vaše
CadMouse postará o snadný výběr a vytváření objektů. Jde o přirozený a pohodlný styl práce, se kterým
se nic nemůže měřit. Ale není to jen dokonalá vzájemná souhra mezi myší 3Dconnexion CadMouse a naší
řadou 3D myší. Byly vytvořeny jedna pro druhou.

3dconnexion.cz

facebook.com/3dconnexion
twitter.com/3dconnexion
youtube.com/3dconnexion

© 2015 3Dconnexion®. Všechna práva vyhrazena. 3Dconnexion, logo 3Dconnexion a ostatní značky 3Dconnexion jsou majetkem společnosti 3Dconnexion a mohou být registrovány. Všechny ostatní známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

•	Inteligentní ergonomický design – dny, kdy bylo potřeba klikat
na kolečko myši, jsou pryč, a to díky vyhrazenému prostřednímu
tlačítku myši 3Dconnexion CadMouse.
•	Kolečko Smart Scroll – zajišťuje přesné krokové přibližování a
oddalování v CAD aplikacích nebo rychlé posouvání zobrazení se
setrvačným efektem v prohlížečích a dokumentech.
•	Díky funkci QuickZoom – u myši od 3Dconnexion můžete bez
potíží přibližovat a oddalovat zobrazení vašich výkresů jediným
stiskem tlačítka pod vaším palcem.
• Absolutní konstrukční přesnost – senzor s rozlišením 8200 dpi
a dotazovací frekvencí až 1000 Hz.
• Pohodlný přístup k vašim oblíbeným povelům – tlačítko pro
vyvolání gest otevře aplikaci nebo do obloukově seřazenou nabídku
závislou na aktuálním prostředí, která vám umožní přístup k vašim
oblíbeným povelům na základě jednoduchého pohybového gesta
s pomocí myši.

