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Nietypowa mysz Hama EMW-500 - czyli ergonomia i wygoda dla
efektywnej pracy
Wiele godzin przed komputerem, z nieodpowiednio dobraną myszką,
powoduje napięcie nadgarstka i jego ból. Rozwiązaniem może być mysz
EMW-500 o nietypowej, stożkowej budowie - wymusza naturalną pozycję
ręki i redukuje napięcie mięśni, dzięki czemu znacznie poprawia komfort
pracy.

Pracownicy biurowi często nie mają wpływu na wybór elementów swojego stanowiska pracy, z którymi przecież
mają najwięcej styczności w ciągu dnia. Aby uniknąć przykrych dolegliwości związanych z wielogodzinną pracą
w tej samej, siedzącej pozycji, mogą zadbać o dobór odpowiedniego osprzętu biurowego. Mysz Hama EMW-500
posiada nietypowy, „pionowy” kształt, który umożliwia ułożenie ręki w poprawnej, wygodnej i naturalnej dla
ruchów nadgarstka pozycji. Takie rozwiązanie zapobiega powstawaniu napięć i bólu w nadgarstku i barku, co
jest niezwykle istotne. Dodatkowo jej unikalny kształt pomaga zredukować napięcie mięśni, co pozwala na stały
przepływ krwi, odciąża nadgarstek przez ruchy boczne oraz zapobiega skręcaniu zarówno jego, jak i
przedramienia.

Praktyczne przyciski i regulowana czułość
Na obudowie myszy Hama EMW-500 zastosowano praktyczne przyciski, które obsługują funkcję Dalej/Wstecz
przeglądarki internetowej i ułatwiają nawigację pomiędzy stronami. Sensor optyczny wysokiej rozdzielczości
zapewnia natomiast precyzyjne i płynne sterowanie myszą. Urządzenie zostało wyposażone także w przełącznik
DPI do regulacji prędkości kursora - zależnie od tego, jaką pracę wykonujesz w danym momencie, możesz
dostosować do niej jego czułość. Maksymalny poziom to 1800 dpi – dla wysokiej czułości i szybkich ruchów.
Niższy poziom 1000 lub 1400 dpi zapewni wolniejsze, bardziej precyzyjne ruchy kursora. Maksymalna odległość,
przy której można pracować bezprzewodowo to osiem metrów. Mysz jest kompatybilna z systemami
operacyjnymi Windows 10/8/7 oraz Mac OS 10.10 (lub wyżej). Nie zapomniano też o rozważnym podejściu do
wykorzystania energii. Urządzenie posiada wyłącznik, który pozwala na zaoszczędzenie baterii i tym samym
wydłużenie jego żywotności.

Cena urządzenia wynosi 79 zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie producenta www.hama.pl

Informacje o firmie HAMA
Z ofertą 18.000 produktów Hama jest wiodącym specjalistą w dziedzinie akcesoriów foto, video, audio,
telekomunikacja, multimedia, zatrudniając około 2500 pracowników na całym świecie.

Tylko w siedzibie firmy w Monheim, w Niemczech pracuje ponad 1500 osób z duzym osobistym
zaangazowaniem w sukcesy przedsiebiorstwa. Dzialania centrali wspierane sa przez liczne filie oraz partnerów
handlowych w calej Europie, gdzie zatrudnionych jest okolo 800 pracowników. W ten sposób Hama jest obecna
na swiatowych rynkach ze swoimi wysokiej jakosci produktami i kompetentna obsluga.
Hama Polska
Milowym krokiem w procesie podboju rynków wschodnich było otwarcie w roku 2000 nowego oddziału Hama w
Polsce. Hama Polska została utworzona 01.10.2000 w stolicy Wielkopolski – Poznaniu. Rozwijając dystrybucję
akcesoriów w całym kraju Hama odnotowała liczne sukcesy, konsekwentnie budując swój prestiż i markę. Dzięki
poświęceniu i wielkiemu zaangażowaniu swoich pracowników Hama rozrosła się, zmieniając swój profil z małej,
zatrudniającej kilka osób firmy, na firmę średnią z dużymi perspektywami na przyszłość.
Hama Polska posiada w swojej aktuanej ofercie ponad 4. 000 produktów, gwarantując jednocześnie ich wysoką
jakość oraz różnorodność.
Polityka asortymentowa Hama Polska polega na wprowadzaniu na rynek najnowszych światowych trendów i
utrzymaniu pełnej dostępności produktów. Ciągły kontakt z pasjonatami techniki, użytkownikami PC, GSM,
fotografikami pozwala nam na wyczucie potrzeb naszych klientów.
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