Egymásnak teremtetett
Két kezi erőnek nevezzük ezt. A 3D egér finoman pozícionálja az objektumokat vagy nézeteket, míg a
CadMouse az elemek kijelölését és létrehozását segíti. Így máshoz nem hasonlítható természetes és
kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.
A 3Dconnexion CadMouse és a 3D egér termékeink között nemcsak jó az együttműködés. Egyenesen
egymásnak lettek teremtve.

A CadMouse legjobb barátja
Az opcionális CadMouse Pad magas minőségű mikroszálas
bevonatának köszönhetően tökéletes egyensúlyt biztosít
sebesség és kezelhetőség között.
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Amikor együtt használunk egy CadMouse-t egy olyan 3D egérrel, mint a SpaceMouse Pro
vagy a SpaceNavigator az eredmény kivételes.

CadMouse

AZ ELSŐ CAD SZAKEMBEREKNEK KÉSZÍTETT EGÉR A VILÁGON

CadMouse
ÉREZHETŐ MÉRNÖKI PRECIZITÁS
A 3Dconnexion CadMouse-t speciálisan CAD munkavégzéshez tervezték.
Intsen búcsút az egérgörgő állandóan ismétlődő kattintgatásának, és ismerje meg azt a
pontosságot és kényelmet, amelyet a fejlett lézerszenzor és a dedikált középső egérgomb nyújt.
Tartsa kézben az irányítást a Smart Scroll görgővel; csodálkozni fog, hogy hogyan tudott eddig
a QuickZoom nélkül dolgozni, amely lehetővé teszi, hogy egy kattintással arra a pontra nagyítson,
amire rámutat.

Smart Scroll

Erőlködés nélküli hozzáférés
1
a leggyakoribb parancsokhoz
A gesztusgombok egy alkalmazást vagy környezet-specifikus
sugaras menüt nyithatnak meg, így hozzáférhetővé válnak a
leggyakoribb parancsok az egér egy egyszerű mozdulatára.
A 3Dconnexion CadMouse használatával a legjobb CAD munka
végezhető annyi kattintással amennyi feltétlenül szükséges.
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A Smart Scroll görgő precíz, kattintásra működő nagyítást kínál a CAD
alkalmazásokban, vagy gyors görgetést, gyorsító funkciókkal böngészőknél
és dokumentumokban. Olyan zökkenőmentes élményt kínál, amilyenre más
egerek nem képesek.

Nagyítson úgy, ahogy elképzelte
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Más egereket nem úgy terveztek, hogy a CAD felhasználók
szempontjai a tervezők fejében lettek volna, de a 3Dconnexion
CadMouse eleve így született. A 3Dconnexion QuickZoom
funkcióval, könnyedén, a hüvelykujjas gombok egy kattintásával
nagyíthatja és kicsinyítheti a geometriát.

Dedikált középső egérgomb
Köszönhetően a CadMouse dedikált középső egérgombjának, a
görgővel kattintgatás napjai elmúltak. Egyszerűen kényelmesebb
és alkalmasabb használni, mint a görgőt.

Irányítsa a kurzort
mérnöki precizitással
8200
DPI

Sima, mint a selyem. Csendes, mint egy egér
Segíteni az embereknek jobb terveket készíteni gyorsabban és kényelmesebben,
ez a mi küldetésünk.
Ezért szenteltünk kiemelt figyelmet annak, hogyan érinti a felhasznált anyagokat és
geometriát a statikus és a kinetikus súrlódás az egér mozgatása során. A 3Dconnexion
CadMouse optimálisan formált PTFE talpa a legkevesebb súrlódással mozgatható,
amelynek az eredménye a majdnem hangtalan használhatóság.
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3DxWare 10 driver szükséges hozzá (csak Windows-hoz)

1000
Hz

A 3Dconnexion CadMouse esetében, köszönhetően a fejlett
lézerszenzornak, a teljes irányítás kézben tartható. A 8200dpi
és az 1000Hz mintavételezési arány (1 milliszekundumos
visszajelzési idő) miatt pontosan oda tud kattintani ahova, és
amikor kell. Ez az a szintű pontosság, amit a CAD szakemberek
elvárnak – és megérdemelnek.

