Řada produktů
SLADĚNÁ KOMBINACE ELEGANTNÍHO, ERGONOMICKÉHO HARDWARU A VÝKONNÉHO,
SNADNO POUŽITELNÉHO SOFTWARU, KTERÁ UMOŽŇUJE RYCHLOU,
POHODLNOU A ZÁBAVNOU PRÁCI V PROSTŘEDÍ CAD

Řada produktů SpaceMouse

®

SpaceMouse Enterprise
®

URČENA PRO VRCHOLNÉ KONSTRUKTÉRSKÉ VÝKONY

Na vrcholu není místo pro nic než dokonalost. Špičkové světové společnosti
požadují od svých konstruktérských týmů ty nejvyšší výkony. Nelze omluvit
zmeškané příležitosti; záleží jedině na výsledcích.

Špičková 3D navigace – intuitivní a přesná navigace v digitálních modelech
nebo pohledech díky patentovanému senzoru se šesti stupni volnosti (6DoF).

Ergonomické provedení – opěrka ruky plné velikosti a velké klávesy jako
na klávesnici.

Klávesy rychlého zobrazení QuickView – jediný dotyk zpřístupní až 32
standardních zobrazení a navíc tři vlastní zobrazení (týká se výlučně myši
SpaceMouse Enterprise).

Rozšířená podpora – Tříletá záruka + jeden rok navíc (vyžaduje registraci
produktu) a automatická přednostní technická podpora.

8 pomocných kláves klávesnice – nejkomplexnější seskupení pomocných
kláves klávesnice včetně Enter, Delete, Ctrl, Shift, Alt, Esc, mezerníku a
tabulátoru.
12 inteligentních funkčních kláves – rychlé vyvolávání oblíbených příkazů
(automaticky se aktualizuje při změně aplikace a prostředí).
Barevný displej LCD – podporuje inteligentní funkční klávesy tím, že
zobrazuje skutečné ikony1 z panelu nástrojů ve vaší aplikaci.
Displej na obrazovce – na obrazovce počítače vizuálně připomíná příkazy
přiřazené funkčním klávesám.

1

Chcete-li podrobné informace o podporovaných aplikacích, navštivte webové stránky, nebo nás kontaktujte.

SpaceMouse Enterprise Kit
®

SÍLA DVOU RUKOU PŘIVEDENÁ K DOKONALOSTI
Produkty v soupravě:
SpaceMouse Enterprise
CadMouse
CadMouse Pad
Dvouportový rozbočovač USB
2 kabely micro-USB

Řada produktů SpaceMouse

®

SpaceMouse Pro
®

ŠPIČKOVÁ 3D NAVIGACE PRO PROFESIONÁLY

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

Špičková 3D navigace – intuitivní a přesná navigace v digitálních modelech nebo
pohledech díky patentovanému senzoru se šesti stupni volnosti (6DoF).
Klávesy rychlého zobrazení QuickView – přístup k 12 zobrazením na jeden dotyk.
4 pomocné klávesy klávesnice – prakticky umístěné klávesy Ctrl, Shift, Alt a Esc.
4 inteligentních funkčních klávesy – rychlé vyvolávání oblíbených příkazů
(automaticky se aktualizuje při změně aplikace a prostředí).
D isplej na obrazovce – na obrazovce počítače vizuálně připomíná příkazy
přiřazené funkčním klávesám.
E rgonomické provedení – opěrka ruky plné velikosti a velké klávesy
jako na klávesnici.

K dispozici také v bezdrátovém provedení:
SpaceMouse® Pro Wireless

Řada produktů SpaceMouse

®

SpaceMouse Wireless
®

IKONICKÁ A SNADNO POUŽITELNÁ

SpaceMouse Wireless má čistý, funkční design a nabízí
základní funkce pro intuitivní navigaci v 3D aplikacích.
Š pičková 3D navigace – intuitivní a přesná navigace v digitálních
modelech nebo pohledech díky patentovanému senzoru se šesti stupni
volnosti (6DoF).
B ezdrátová svoboda – 2,4GHz bezdrátová technologie 3Dconnexion®
zajišťuje spolehlivé propojení s vaším 3D obsahem v reálném čase.
Výdrž baterie jeden měsíc – myš SpaceMouse Wireless bude fungovat až
jeden měsíc bez nabíjení.
Čistý, funkční design – úsporná pracovní plocha, elegantní základna z
broušené oceli, dvě prakticky umístěná tlačítka.

SpaceNavigator

®

POKROČILÁ 3D NAVIGACE PRO VŠECHNY

SpaceNavigator

®

S produktem SpaceNavigator nebo SpaceNavigator for
Notebooks může každý využívat svobodu profesionální
3D navigace doma, v práci nebo na cestách.
Špičková 3D navigace – intuitivní a přesná navigace v digitálních modelech
nebo pohledech díky patentovanému senzoru se šesti stupni volnosti (6DoF).
Čistý, funkční design – úsporná pracovní plocha, elegantní základna z
broušené oceli, dvě prakticky umístěná tlačítka.

SpaceNavigator for Notebooks je o třetinu menší a o polovinu lehčí
než varianta pro stolní počítač. Díky praktickému ochrannému přepravnímu
pouzdru je ideální pro mobilní uživatele 3D aplikací.
®

SpaceNavigator

®

for Notebooks

Řada produktů CadMouse

CadMouse
MYŠ PRO PROFESIONÁLY Z OBORU CAD

Myš plné velikosti s kabelem, vysoce přesným laserovým senzorem s
rozlišením 8 200 dpi a specifickými funkcemi pro software CAD zajistí
pohodlnou a efektivní práci.

Vyhrazené prostřední tlačítko myši – díky inteligentnímu ergonomickému
provedení myši CadMouse je klikání kolečkem minulostí.
QuickZoom1 – bez potíží přibližujte a oddalujte zobrazení jediným stisknutím
tlačítka pod palcem. Podržením stisknutého tlačítka můžete jemně doladit míru
přiblížení nebo oddálení.
SmartScroll – automatická změna velikosti zobrazení mezi kliknutími v
aplikacích CAD a rychlé posunování v dokumentech a prohlížečích.
Tlačítko pro vyvolání gest – snadný přístup k až osmi vašim oblíbeným
příkazům (automaticky se aktualizuje při změně aplikace a prostředí).
Optimalizovaná hmatová zpětná vazba – optimálně tvarované patky z PTFE
poskytují konstantní reakční sílu a tlumí vibrace, aby se myš hladce pohybovala.
1

Chcete-li podrobné informace o podporovaných aplikacích, navštivte webové stránky, nebo nás kontaktujte.

CadMouse Pad
®

DOKONALÁ ROVNOVÁHA MEZI PŘESNOSTÍ A POHODLÍM
Díky své vysoce kvalitní povrchové úpravě s mikrotexturou podporuje
volitelná podložka CadMouse Pad ještě hladší a přesnější pohyby.
K dispozici ve dvou velikostech – CadMouse Pad (350 x 250 mm) a
CadMouse Pad Compact (250 x 250 mm)

Řada produktů CadMouse

CadMouse Wireless
BEZDRÁTOVÁ MYŠ PRO PROFESIONÁLY Z OBORU CAD

Kompaktní bezdrátová myš s vysoce přesným a energeticky
úsporným optickým senzorem s rozlišením 7 200 dpi a výdrží na
baterie po dobu až dvou měsíců.

Vyhrazené prostřední tlačítko myši – díky inteligentnímu ergonomickému
provedení myši CadMouse je klikání kolečkem minulostí.
Trojí připojení – připojuje se prostřednictvím univerzálního přijímače
3Dconnexion, Bluetooth nebo kabelu USB.
Nabíjecí baterie Li-ion – výdrž baterie dva měsíce1 a nabíjení během práce
prostřednictvím kabelu USB.
QuickZoom2 – bez potíží přibližujte a oddalujte zobrazení jediným stisknutím
tlačítka pod palcem. Podržením stisknutého tlačítka můžete jemně doladit míru
přiblížení nebo oddálení.
SmartScroll – automatická změna velikosti zobrazení mezi kliknutími v
aplikacích CAD a rychlé posunování v dokumentech a prohlížečích.
Tlačítko pro vyvolání gest – snadný přístup k až osmi vašim oblíbeným
příkazům (automaticky se aktualizuje při změně aplikace a prostředí).
Optimalizovaná hmatová zpětná vazba – optimálně tvarované patky z PTFE
poskytují konstantní reakční sílu a tlumí vibrace, aby se myš hladce pohybovala.
CadMouse Pad Compact

Včetně specifického přepravního pouzdra – k ochraně slouží odolné pouzdro
s tvrdými stěnami.
1
2

Dvouměsíční výdrž baterie vychází z předpokladu práce po dobu osm hodin denně a pět dnů v týdnu.
Chcete-li podrobné informace o podporovaných aplikacích, navštivte webové stránky, nebo nás kontaktujte.

Více informací naleznete na stránkách
3dconnexion.cz

twitter.com/3dconnexion

youtube.com/3dconnexion
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CAD Studio a.s.
CAD/BIM/GIS/PDM/PLM řešení

Autodesk Platinum Partner
Autodesk Training Center
Autodesk Consulting Specialized
Autodesk Developer Network Member

Kde nás najdete:
Praha 4
149 00
Líbalova 1/2348

Brno
616 00
Sochorova 23

Ostrava
702 00
Hornopolní 34
tel. +420 841 111 124

Bratislava
851 01
Einsteinova 24

Žilina
010 01
Bratislavská 29

České Budějovice
370 04
Pražská 16

Pardubice
530 02
Rokycanova 2730

e‐mail: info@cadstudio.cz

Košice
040 11
Bardejovská 1/C
tel. +421 2 6381 3628

www.CADstudio.cz
www.CADstudio.sk

e‐mail: info@cadstudio.sk

www.CADforum.cz
www.CADforum.sk

shop.CADstudio.cz
helpdesk.CADstudio.cz
blog.CADstudio.cz
www.Civil3D.cz
www.NaZdi.cz

www.BIMfo.cz
www.InventorGuru.cz
www.GISforum.cz

facebook.com/CADstudio

twitter.com/CADstudioCZ

youtube.com/CADstudioCZ

plus.google.com/+CADstudioCzSk

linkedin.com/company/cad‐studio‐a‐s‐

Plzeň
301 00
Teslova 3

