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Tuotekoodi EXMOUSE

Käyttö PC, Mac

Mitat 8,9 x 24,8 x 24,8 cm

Liitäntä USB, johto 180 cm

Pallon halkaisija 5,5 cm

Expert
Expert-pallohiiriohjaimessa on irrotettava rannetuki ja 

ohjainpallon ympäri pyörivä vieritysrengas. Ohjaimessa on 

neljä painiketta. Apuohjelman avulla voidaan muokata hii-

riohjaimen toimintoja, esimerkiksi ohjelmien käynnistys 

voidaan tehdä kertaklikkauksella. Ajuriohjelmaa ei tarvita.

Tuotekoodi cs1000

Käyttö PC ja Mac

Koko 17,2 x 9,8 x 6,2 cm

Liitännät USB ja PS/2

Pallon halkaisija 5,7 cm

PCTrac
Ergonomisesti muotoiltu PCTrac-pallohiiri sopii hyvin käteen 

ja pysyy tukevasti pöydällä. Hiiren näppäimet on sijoitettu 

kädelle luonnollisiin kohtiin. Raahaustoiminto voidaan tar-

peen mukaan lukita, jolloin kohteita voidaan liikuttaa ja piirtää 

ilman samanaikaista napinpainallusta..

Käyttö PC ja Mac

Koko 17,2 x 9,8 x 6,2 cm

Liitännät USB ja PS/2

Pallon halkaisija 5,7 cm

KIDTrac & KIDTrac painikeliitännöin
Ergonomisesti muotoiltu, iloisen värinen KIDTrack-pallohiiri 

sopii hyvin käteen ja pysyy tukevasti pöydällä. Hiiren näppäi-

met on sijoitettu kädelle luonnollisiin kohtiin. Raahaustoimin-

to voidaan tarpeen mukaan lukita, jolloin kohteita voidaan 

liikuttaa ja piirtää ilman samanaikaista napinpainallusta.

Saatavana on kaksi mallia:

• värillinen KIDTrac (cs1002)

• KIDTrac painikeliitännöin (cs1003)



Tuotekoodi PTNATB

Käyttö PC ja Mac

Koko 23 x 13 x 7 cm

Liitäntä USB/PS2

Pallon halkaisija 6,3 cm

n-Abler Trackball
n-ABLER Trackball -hiiressä on erityisen suuri ja raskas pallo, 

jonka hallinta on helppoa ja tarkkaa. Sekä raahaus että luki-

tussuunta ovat lukittavissa ja tuplaklikkaus tapahtuu yhdellä 

näppäimellä. Kaikki näppäimet on upotettu pinnasta, mikä es-

tää virheklikkauksia. Siitä löytyvät liitännät kahdelle kytkimelle 

ja nopeuden voi säätää neliportaisesti. n-ABLER Trackballiin 

on mahdollista saada visuaalinen ja äänipalauteominaisuus.

Tuotekoodi ts1010

Käyttö PC ja Mac

Koko 22 x 13,4 x 6,3 cm

Liitäntä USB, PS/2

Pallon halkaisija 6,35 cm

Roller II Plus
Roller II Plus -hiiressä on normaalia suurempi ja raskaampi 

pallo, jota on helppo hallita. Raahaustoiminto voidaan lukita 

ja on näin yhdellä kädellä hallittavissa. Ohjaimessa on valmiit 

liitännät ulkoisille painikkeille. Roller II Plus -ohjaimessa on 

kursorin nopeudensäätö ja yhden näppäimen tuplaklikkaus.

Microtrac
MicroTrac-pallohiiressä on erittäin pieni ja herkkä pallo, jota 

voi pyörittää kevyellä kosketuksella. Pienen kokonsa ansiosta 

MicroTrac soveltuu hyvin esimerkiksi kannettaviin tietokonei-

siin. Hiirtä voi käyttää sekä pöytää että kämmentä vasten.

Tuotekoodi cs1004

Käyttö PC ja Mac

Koko 5 x 7 x 3 cm

Liitäntä USB

Pallon halkaisija 1,9 cm



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

PALLOHIIRET

Orbitrack
Orbitrack-hiiressä pelkkä kosketus riittää eikä voimaa tarvita. 

Haluttu osoittimen liikutussuunta ja toiminta valitaan herkältä 

kosketuspinnalta. Hiiressä on kytkinliitännät kahdelle ohjel-

moitavalle kytkimelle. Hiiren kalteva muoto tekee siitä ergo-

nomisen ja helpon käyttää.

Tuotekoodi PTNAOT

Käyttö PC ja Mac

Koko 22 x 13,4 x 1–4,5 cm

Optima
Optima on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tarvitse kaikkia 

n-ABLER-hiiren ominaisuuksia, eli se on riisutumpi versio. 

Pallon liikettä seurataan optisella anturilla, jolloin pallon liike 

saadaan erittäin pehmeäksi ja sulavaksi.

Tuotekoodi PTOPTI

Käyttö PC ja Mac

Koko 18 x 12 x 6 cm

Liitäntä USB, PS/2

Pallon halkaisija 5,1 cm

Tuotekoodi bigtra

Käyttö PC ja Mac

Koko 17 x 17 x 9 cm

Liitäntä USB, PS/2

Pallon halkaisija 7,5 cm

BIGtrack painikeliitännällä
BIGtrack-hiirtä on helppo hallita heikommallakin motoriikalla 

ja pienilläkin käsillä. Klikkausnapit on sijoitettu pallon taakse 

vähentämään vahinkoklikkauksia.


