3D MYŠ PRO PROJEKTANTY,
INŽENÝRY A ARCHITEKTY

Představte si, že jste v obrazovce a držíte
3D model ve své ruce.

SpaceNavigator
3D myš

TM

Revoluce ve způsobu práce s 3D aplikacemi. Posouvejte, přibližujte a otáčejte
s modelem nebo kamerou, jako byste je drželi v ruce. To je úroveň ovládání,
která není možná s tradiční myší a klávesnicí. Pokud pracujete se složitými
sestavami, oslnivými 3D modely či prolétáte fantastickým světem 3D, s 3D
myší uvolníte svou představivost!

Pro více informací navštivte

3dconnexion.eu nebo e-mail info@3dconnexion.com

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

3D MYŠ PRO PROJEKTANTY,
INŽENÝRY A ARCHITEKTY

Virtuální podpora projektové práce
Srdcem každé 3D myši od společnosti 3Dconnexion je její
ovládací kroužek. Jemné stlačení, otočení či naklonění ovládacího kroužku způsobuje posun, zvětšení/zmenšení pohledu
a otáčení. Silnější stlačení zrychluje pohyb, mírnější dovoluje
objekt přesněji kontrolovat.

Zoom
Vlevo / vpravo
nahoru / dolu
naklonit
					

otáčet kolem
vodorovné osy

otáčet kolem
svislé osy

Vlastnosti SpaceNavigator:
1. Zvyšuje efektivitu práce o 20%*1: pracujeme-li pouze
jednou rukou, můžeme model navigovat nebo volit pokyny.
SpaceNavigator dovoluje vykonávat obě tyto činnosti současně
a ušetřit tak spoustu času.
2. Zvýšení pracovního pohodlí: rozdělení práce na dvě ruce
snižuje počet stlačení myši až o 50%*2.
3. Zlepšuje kvalitu projektů*1: a to ať už u klasických skic či u
komplexních 3D modelů 3D. Dokonalejší prostorová navigace
výrazně zlepšuje úroveň zkoumání modelu, což je velmi podstatné pro snížení množství nákladných projektových chyb.

*

99€

*1 Zdroj: The Economic Payback of 3D Mice white paper - July 2008
*2 Zdroj: Reducing Physical Discomfort and Pain Among 3D Computer
Users - VSI Risk Management and Ergonomics ©2005

SpaceNavigator je dostupný u profesionálních CAD resellerů,
v prodejnách s výpočetní technikou nebo přímo na webové stránce www.3dconnexion.eu

Zde jsou uvedeny společnosti, které již využívají vlastnosti 3D myší od společnosti 3Dconnexion
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