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Więcej informacji na stronie 3dconnexion.pl

Gama produktów
IDEALNE POŁĄCZENIE ZAAWANSOWANEGO, ERGONOMICZNEGO  

SPRZĘTU Z INTELIGENTNYM, PROSTYM W UŻYCIU OPROGRAMOWANIEM, KTÓRE SPRAWIA,  
ŻE PRACA W CAD JEST SZYBKA, WYGODNA I PRZYJEMNA.
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Inne myszy nie zostały zaprojektowane z myślą  
o użytkownikach CAD, ale mysz CadMouse firmy 3Dconnexion została 
przygotowana specjalnie dla nich.

CadMouse®

PIERWSZA NA ŚWIECIE MYSZ KOMPUTEROWA DEDYKOWANA DLA SPECJALISTÓW CAD

Zestawienie produktów SpaceMouse® 

Podkładka pod mysz CadMouse Pad firmy 3Dconnexion 
zapewnia idealne połączenie prędkości i kontroli dzięki 
wysokiej jakości powłoce z mikrotekstury. 

CadMouse® Pad
IDEALNE POŁĄCZENIE PRĘDKOŚCI Z PRECYZJĄ

Dedykowany przycisk środkowy myszy – inteligentny, ergonomiczny design 
sprawia, że używanie kółka myszy jako przycisku odchodzi do lamusa.

Klawisze QuickZoom2 – szybkie przybliżanie i oddalanie modeli oraz rysunków 
płaskich za pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem.

Kółko Smart Scroll – precyzyjne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością co do 
kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w przeglądarkach i dokumentach.

Zaawansowany czujnik laserowy o czułości 8200 DPI – trafiasz kursorem 
dokładnie tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Przycisk funkcyjny – szybki dostęp do maksymalnie 4 ulubionych komend 
aplikacji (automatyczna aktualizacja przy zmianie aplikacji i środowiska pracy).

2  By dowiedzieć się więcej na temat wspieranych aplikacji, sprawdź naszą stronę internetową lub skontaktuj 
się z nami.

Seria profesjonalna Seria standardowa

SpaceMouse® ProSpaceMouse® Pro 
Wireless

SpaceMouse® 
Enterprise

SpaceNavigator® 

for Notebooks
SpaceNavigator® SpaceMouse®  

Wireless

Ponad 200 wspieranych aplikacji

Kompletna lista wspieranych aplikacji na stronie 
www.3dconnexion.pl/solutions

• SOLIDWORKS®

• INVENTOR®

• AUTOCAD®

• SIEMENS NX®

• FUSION 360®

• ONSHAPE®

• CATIA® (V4-V6)

• SOLID EDGE®

• BRICSCAD®

• 3DS MAX®

• MAYA®

• REVIT®

• CREO™ PARAMETRIC
• SKETCHUP

www.3dconnexion.pl/operatingsystems www.3dconnexion.pl/compliance

Obsługiwane systemy operacyjne Certyfikaty i rejestracje

Nawigacja

•  Technologia 6 stopni swobody 
ruchu • • • • • •

• Standardowe widoki 

Z góry, z dołu, z lewej, 
z prawej, z przodu, z 

tyłu, ISO1, ISO2, obrót o 
90° zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara / 
przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara

Z góry, z dołu, z 
przodu, obrót o 

90° zgodnie z ru-
chem wskazówek 

zegara

Z góry, z dołu, z 
przodu, obrót o 

90° zgodnie z ru-
chem wskazówek 

zegara

• Własne widoki Zapisz/Pokaż 
3 widoki własne

• Blokada rotacji •  
Wskaźnik LED blokady • •

Wydajność

• Inteligentne klawisze funkcyjne
Łatwy dostęp do 12 
wybranych komend 

aplikacji

Łatwy dostęp do 4 
wybranych komend 

aplikacji

Łatwy dostęp do 4 
wybranych komend 

aplikacji

• Kolorowy wyświetlacz LCD
Intuicyjna wizualizacja 

komend przypisanych do 
klawiszy funkcyjnych za 

pomocą ikon i testu
•  Ilość programowalnych klawiszy 31 15 15 2 2 2

Komfort

•  Ergonomiczne podparcie ręki • • •

•  Klawisze specjalne klawiatury
Kompletny zestaw klawiszy 

specjalnych klawiatury: 
Enter, Delete, Esc, Tab, 
Shift, Ctrl, Alt, Spacja

Esc, Shift,  
Ctrl, Alt

Esc, Shift,  
Ctrl, Alt

•  Technologia bezprzewodowa 
3Dconnexion • •

• Wymiary (dł. x szer. x wys.) 249 x 154 x 58 mm 204 x 142 x 58 mm 204 x 142 x 58 mm 78 x 78 x 54 mm 78 x 78 x 54 mm 68 x 68 x 46 mm
• Waga 800 g 563 g 665 g 424 g 479 g 250 g
• Gwarancja 3 lata + 1* 3 lata 3 lata 2 lata 2 lata 2 lata

* Aby otrzymać jeden dodatkowy rok gwarancji, należy zarejestrować produkt w ciągu 90 dni od daty zakupu. 



Linia produktów SpaceMouse®

Najlepsi nie mogą pozwolić sobie na kompromisy.  
Czołowe światowe firmy wymagają najwyższej  
wydajności od swoich zespołów projektowych.  
Nie mogą pozwolić sobie na niewykorzystane  
szanse lub zmniejszoną wydajność.  
Liczą się tylko osiągane wyniki. 

SpaceMouse® Enterprise
STWORZONY Z MYŚLĄ O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI SPECJALISTÓW CAD

Ze SpaceMouse Wireless w ręku możesz swobodnie rozwijać swą 
kreatywność. Możesz cieszyć się porządkiem na biurku. Możesz 
doświadczać doskonałej nawigacji w trójwymiarowym świecie.

Modele SpaceNavigator oraz SpaceNavigator for Notebooks 
zapewniają płynną, profesjonalną nawigację 3D gdziekolwiek 
jesteś: w domu, w pracy, w podróży.

SpaceMouse® Wireless
DLA FANÓW TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ

SpaceMouse Pro zapewnia wysoki komfort  
pracy i łatwy dostęp do zaawansowanych funkcji  
zwiększając produktywność pracy.

SpaceMouse® Pro
NAWIGACJA 3D DLA PROFESJONALISTÓW

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) – intuicyjna i 
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.

Bezprzewodowa wolność – bezprzewodowa technologia 2.4GHz firmy 
3Dconnexion zapewnia niezawodne, rzeczywiste połączenie z treściami 3D. 

Miesięczna żywotność baterii – SpaceMouse Wireless działa przez miesiąc 
bez ładowania. 

Stylowy wygląd – kompaktowy rozmiar, elegancka, gładka, stalowa podstawa, 
dwa przyciski.

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) – intuicyjna i 
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.

Stylowy wygląd – kompaktowy rozmiar, elegancka, gładka, stalowa podstawa, 
dwa przyciski.

SpaceNavigator®

ZAAWANSOWANA NAWIGACJA 3D DLA KAŻDEGO

SpaceNavigator® for Notebooks jest o jedną trzecią mniejszy i połowę 
lżejszy od standardowego modelu SpaceNavigator. Dołączony do pudełka 
praktyczny pokrowiec sprawia, że to urządzenie jest idealnym rozwiązaniem 
dla użytkowników w podróży.

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) – intuicyjna i precy
zyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.

Klawisze szybkich widoków – natychmiastowy dostęp do 32 widoków standar
dowych oraz 3 widoków własnych (tylko w modelu SpaceMouse Enterprise). 

8 klawiszy specjalnych – odzwierciedlony z klawiatury układ klawiszy specjal
nych, takich jak Enter, Delete, Ctrl, Shift, Alt, Esc, Spacja i Tab. 

12 inteligentnych klawiszy funkcyjnych – szybki dostęp do ulubionych komend 
aplikacji (automatyczna aktualizacja przy zmianie aplikacji i środowiska pracy) 

Kolorowy wyświetlacz LCD – pokazuje nazwy i ikony1 funkcji przypisanych 
do inteligentnych klawiszy funkcyjnych zgodnie z paskiem narzędzi aplikacji.

Wirtualny wyświetlacz (On-Screen Display) – przypomina jakie funkcje 
 przypisane są do klawiszy funkcyjnych 

Ergonomiczny kształt – komfortowe ułożenie całej dłoni i wygodny dostęp 
do dużych przycisków.

Przedłużona gwarancja – trzy lata gwarancji + jeden rok dodatkowo 
 (wymagana rejestracja produktu) oraz priorytetowa pomoc techniczna.

1 By dowiedzieć się więcej na temat wspieranych aplikacji, sprawdź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami.

Produkty w zestawie:
SpaceMouse Enterprise  
CadMouse  
CadMouse Pad  
Dwuportowy hub USB

Zestaw SpaceMouse® Enterprise
SIŁA OBU RĄK 

Seria standardowaSeria profesjonalna

Dostępna również wersja bezprzewodowa: 
SpaceMouse® Pro Wireless

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) – intuicyjna i 
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.

Klawisze szybkich widoków (QuickView Keys) – natychmiastowy dostęp 
do 12 widoków. 

4 klawisze specjalne – wygodnie rozmieszczone klawisze Ctrl, Shift, Alt i Esc. 

4 inteligentne klawisze funkcyjne – szybki dostęp do ulubionych komend 
aplikacji (automatyczna aktualizacja przy zmianie aplikacji i środowiska pracy) 

Wirtualny wyświetlacz (On-Screen Display) – przypomina jakie funkcje 
przypisane są do klawiszy funkcyjnych 

Ergonomiczny kształt – komfortowe ułożenie całej dłoni i wygodny dostęp do 
dużych przycisków.



Linia produktów SpaceMouse®

Najlepsi nie mogą pozwolić sobie na kompromisy.  
Czołowe światowe firmy wymagają najwyższej  
wydajności od swoich zespołów projektowych.  
Nie mogą pozwolić sobie na niewykorzystane  
szanse lub zmniejszoną wydajność.  
Liczą się tylko osiągane wyniki. 

SpaceMouse® Enterprise
STWORZONY Z MYŚLĄ O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI SPECJALISTÓW CAD
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kreatywność. Możesz cieszyć się porządkiem na biurku. Możesz 
doświadczać doskonałej nawigacji w trójwymiarowym świecie.

Modele SpaceNavigator oraz SpaceNavigator for Notebooks 
zapewniają płynną, profesjonalną nawigację 3D gdziekolwiek 
jesteś: w domu, w pracy, w podróży.

SpaceMouse® Wireless
DLA FANÓW TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ

SpaceMouse Pro zapewnia wysoki komfort  
pracy i łatwy dostęp do zaawansowanych funkcji  
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SpaceMouse® Pro
NAWIGACJA 3D DLA PROFESJONALISTÓW

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) – intuicyjna i 
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.

Bezprzewodowa wolność – bezprzewodowa technologia 2.4GHz firmy 
3Dconnexion zapewnia niezawodne, rzeczywiste połączenie z treściami 3D. 

Miesięczna żywotność baterii – SpaceMouse Wireless działa przez miesiąc 
bez ładowania. 

Stylowy wygląd – kompaktowy rozmiar, elegancka, gładka, stalowa podstawa, 
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Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) – intuicyjna i 
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.
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dwa przyciski.

SpaceNavigator®

ZAAWANSOWANA NAWIGACJA 3D DLA KAŻDEGO

SpaceNavigator® for Notebooks jest o jedną trzecią mniejszy i połowę 
lżejszy od standardowego modelu SpaceNavigator. Dołączony do pudełka 
praktyczny pokrowiec sprawia, że to urządzenie jest idealnym rozwiązaniem 
dla użytkowników w podróży.

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) – intuicyjna i precy
zyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.

Klawisze szybkich widoków – natychmiastowy dostęp do 32 widoków standar
dowych oraz 3 widoków własnych (tylko w modelu SpaceMouse Enterprise). 

8 klawiszy specjalnych – odzwierciedlony z klawiatury układ klawiszy specjal
nych, takich jak Enter, Delete, Ctrl, Shift, Alt, Esc, Spacja i Tab. 
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 przypisane są do klawiszy funkcyjnych 

Ergonomiczny kształt – komfortowe ułożenie całej dłoni i wygodny dostęp 
do dużych przycisków.

Przedłużona gwarancja – trzy lata gwarancji + jeden rok dodatkowo 
 (wymagana rejestracja produktu) oraz priorytetowa pomoc techniczna.

1 By dowiedzieć się więcej na temat wspieranych aplikacji, sprawdź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami.
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Linia produktów SpaceMouse®

Najlepsi nie mogą pozwolić sobie na kompromisy.  
Czołowe światowe firmy wymagają najwyższej  
wydajności od swoich zespołów projektowych.  
Nie mogą pozwolić sobie na niewykorzystane  
szanse lub zmniejszoną wydajność.  
Liczą się tylko osiągane wyniki. 

SpaceMouse® Enterprise
STWORZONY Z MYŚLĄ O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI SPECJALISTÓW CAD

Ze SpaceMouse Wireless w ręku możesz swobodnie rozwijać swą 
kreatywność. Możesz cieszyć się porządkiem na biurku. Możesz 
doświadczać doskonałej nawigacji w trójwymiarowym świecie.

Modele SpaceNavigator oraz SpaceNavigator for Notebooks 
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SpaceMouse® Pro
NAWIGACJA 3D DLA PROFESJONALISTÓW

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) – intuicyjna i 
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.

Bezprzewodowa wolność – bezprzewodowa technologia 2.4GHz firmy 
3Dconnexion zapewnia niezawodne, rzeczywiste połączenie z treściami 3D. 
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bez ładowania. 
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SpaceNavigator®

ZAAWANSOWANA NAWIGACJA 3D DLA KAŻDEGO

SpaceNavigator® for Notebooks jest o jedną trzecią mniejszy i połowę 
lżejszy od standardowego modelu SpaceNavigator. Dołączony do pudełka 
praktyczny pokrowiec sprawia, że to urządzenie jest idealnym rozwiązaniem 
dla użytkowników w podróży.

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) – intuicyjna i precy
zyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.

Klawisze szybkich widoków – natychmiastowy dostęp do 32 widoków standar
dowych oraz 3 widoków własnych (tylko w modelu SpaceMouse Enterprise). 

8 klawiszy specjalnych – odzwierciedlony z klawiatury układ klawiszy specjal
nych, takich jak Enter, Delete, Ctrl, Shift, Alt, Esc, Spacja i Tab. 

12 inteligentnych klawiszy funkcyjnych – szybki dostęp do ulubionych komend 
aplikacji (automatyczna aktualizacja przy zmianie aplikacji i środowiska pracy) 

Kolorowy wyświetlacz LCD – pokazuje nazwy i ikony1 funkcji przypisanych 
do inteligentnych klawiszy funkcyjnych zgodnie z paskiem narzędzi aplikacji.

Wirtualny wyświetlacz (On-Screen Display) – przypomina jakie funkcje 
 przypisane są do klawiszy funkcyjnych 

Ergonomiczny kształt – komfortowe ułożenie całej dłoni i wygodny dostęp 
do dużych przycisków.

Przedłużona gwarancja – trzy lata gwarancji + jeden rok dodatkowo 
 (wymagana rejestracja produktu) oraz priorytetowa pomoc techniczna.

1 By dowiedzieć się więcej na temat wspieranych aplikacji, sprawdź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami.
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precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków.

Klawisze szybkich widoków (QuickView Keys) – natychmiastowy dostęp 
do 12 widoków. 

4 klawisze specjalne – wygodnie rozmieszczone klawisze Ctrl, Shift, Alt i Esc. 

4 inteligentne klawisze funkcyjne – szybki dostęp do ulubionych komend 
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facebook.com/3dconnexion twitter.com/3dconnexion youtube.com/3dconnexion

Więcej informacji na stronie 3dconnexion.pl

Gama produktów
IDEALNE POŁĄCZENIE ZAAWANSOWANEGO, ERGONOMICZNEGO  

SPRZĘTU Z INTELIGENTNYM, PROSTYM W UŻYCIU OPROGRAMOWANIEM, KTÓRE SPRAWIA,  
ŻE PRACA W CAD JEST SZYBKA, WYGODNA I PRZYJEMNA.
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Inne myszy nie zostały zaprojektowane z myślą  
o użytkownikach CAD, ale mysz CadMouse firmy 3Dconnexion została 
przygotowana specjalnie dla nich.

CadMouse®

PIERWSZA NA ŚWIECIE MYSZ KOMPUTEROWA DEDYKOWANA DLA SPECJALISTÓW CAD

Zestawienie produktów SpaceMouse® 

Podkładka pod mysz CadMouse Pad firmy 3Dconnexion 
zapewnia idealne połączenie prędkości i kontroli dzięki 
wysokiej jakości powłoce z mikrotekstury. 

CadMouse® Pad
IDEALNE POŁĄCZENIE PRĘDKOŚCI Z PRECYZJĄ

Dedykowany przycisk środkowy myszy – inteligentny, ergonomiczny design 
sprawia, że używanie kółka myszy jako przycisku odchodzi do lamusa.

Klawisze QuickZoom2 – szybkie przybliżanie i oddalanie modeli oraz rysunków 
płaskich za pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem.

Kółko Smart Scroll – precyzyjne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością co do 
kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w przeglądarkach i dokumentach.

Zaawansowany czujnik laserowy o czułości 8200 DPI – trafiasz kursorem 
dokładnie tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Przycisk funkcyjny – szybki dostęp do maksymalnie 4 ulubionych komend 
aplikacji (automatyczna aktualizacja przy zmianie aplikacji i środowiska pracy).

2  By dowiedzieć się więcej na temat wspieranych aplikacji, sprawdź naszą stronę internetową lub skontaktuj 
się z nami.

Seria profesjonalna Seria standardowa

SpaceMouse® ProSpaceMouse® Pro 
Wireless

SpaceMouse® 
Enterprise

SpaceNavigator® 

for Notebooks
SpaceNavigator® SpaceMouse®  

Wireless

Ponad 200 wspieranych aplikacji

Kompletna lista wspieranych aplikacji na stronie 
www.3dconnexion.pl/solutions

• SOLIDWORKS®

• INVENTOR®

• AUTOCAD®

• SIEMENS NX®

• FUSION 360®

• ONSHAPE®

• CATIA® (V4-V6)

• SOLID EDGE®

• BRICSCAD®

• 3DS MAX®

• MAYA®

• REVIT®

• CREO™ PARAMETRIC
• SKETCHUP

www.3dconnexion.pl/operatingsystems www.3dconnexion.pl/compliance

Obsługiwane systemy operacyjne Certyfikaty i rejestracje

Nawigacja

•  Technologia 6 stopni swobody 
ruchu • • • • • •

• Standardowe widoki 

Z góry, z dołu, z lewej, 
z prawej, z przodu, z 

tyłu, ISO1, ISO2, obrót o 
90° zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara / 
przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara

Z góry, z dołu, z 
przodu, obrót o 

90° zgodnie z ru-
chem wskazówek 

zegara

Z góry, z dołu, z 
przodu, obrót o 

90° zgodnie z ru-
chem wskazówek 

zegara

• Własne widoki Zapisz/Pokaż 
3 widoki własne

• Blokada rotacji •  
Wskaźnik LED blokady • •

Wydajność

• Inteligentne klawisze funkcyjne
Łatwy dostęp do 12 
wybranych komend 

aplikacji

Łatwy dostęp do 4 
wybranych komend 

aplikacji

Łatwy dostęp do 4 
wybranych komend 

aplikacji

• Kolorowy wyświetlacz LCD
Intuicyjna wizualizacja 

komend przypisanych do 
klawiszy funkcyjnych za 

pomocą ikon i testu
•  Ilość programowalnych klawiszy 31 15 15 2 2 2

Komfort

•  Ergonomiczne podparcie ręki • • •

•  Klawisze specjalne klawiatury
Kompletny zestaw klawiszy 

specjalnych klawiatury: 
Enter, Delete, Esc, Tab, 
Shift, Ctrl, Alt, Spacja

Esc, Shift,  
Ctrl, Alt

Esc, Shift,  
Ctrl, Alt

•  Technologia bezprzewodowa 
3Dconnexion • •

• Wymiary (dł. x szer. x wys.) 249 x 154 x 58 mm 204 x 142 x 58 mm 204 x 142 x 58 mm 78 x 78 x 54 mm 78 x 78 x 54 mm 68 x 68 x 46 mm
• Waga 800 g 563 g 665 g 424 g 479 g 250 g
• Gwarancja 3 lata + 1* 3 lata 3 lata 2 lata 2 lata 2 lata

* Aby otrzymać jeden dodatkowy rok gwarancji, należy zarejestrować produkt w ciągu 90 dni od daty zakupu. 



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

Więcej informacji na stronie 3dconnexion.pl

Gama produktów
IDEALNE POŁĄCZENIE ZAAWANSOWANEGO, ERGONOMICZNEGO  

SPRZĘTU Z INTELIGENTNYM, PROSTYM W UŻYCIU OPROGRAMOWANIEM, KTÓRE SPRAWIA,  
ŻE PRACA W CAD JEST SZYBKA, WYGODNA I PRZYJEMNA.
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Inne myszy nie zostały zaprojektowane z myślą  
o użytkownikach CAD, ale mysz CadMouse firmy 3Dconnexion została 
przygotowana specjalnie dla nich.

CadMouse®

PIERWSZA NA ŚWIECIE MYSZ KOMPUTEROWA DEDYKOWANA DLA SPECJALISTÓW CAD

Zestawienie produktów SpaceMouse® 

Podkładka pod mysz CadMouse Pad firmy 3Dconnexion 
zapewnia idealne połączenie prędkości i kontroli dzięki 
wysokiej jakości powłoce z mikrotekstury. 

CadMouse® Pad
IDEALNE POŁĄCZENIE PRĘDKOŚCI Z PRECYZJĄ

Dedykowany przycisk środkowy myszy – inteligentny, ergonomiczny design 
sprawia, że używanie kółka myszy jako przycisku odchodzi do lamusa.

Klawisze QuickZoom2 – szybkie przybliżanie i oddalanie modeli oraz rysunków 
płaskich za pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem.

Kółko Smart Scroll – precyzyjne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością co do 
kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w przeglądarkach i dokumentach.

Zaawansowany czujnik laserowy o czułości 8200 DPI – trafiasz kursorem 
dokładnie tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Przycisk funkcyjny – szybki dostęp do maksymalnie 4 ulubionych komend 
aplikacji (automatyczna aktualizacja przy zmianie aplikacji i środowiska pracy).

2  By dowiedzieć się więcej na temat wspieranych aplikacji, sprawdź naszą stronę internetową lub skontaktuj 
się z nami.

Seria profesjonalna Seria standardowa

SpaceMouse® ProSpaceMouse® Pro 
Wireless

SpaceMouse® 
Enterprise

SpaceNavigator® 

for Notebooks
SpaceNavigator® SpaceMouse®  

Wireless

Ponad 200 wspieranych aplikacji

Kompletna lista wspieranych aplikacji na stronie 
www.3dconnexion.pl/solutions

• SOLIDWORKS®

• INVENTOR®

• AUTOCAD®

• SIEMENS NX®

• FUSION 360®

• ONSHAPE®

• CATIA® (V4-V6)

• SOLID EDGE®

• BRICSCAD®

• 3DS MAX®

• MAYA®

• REVIT®

• CREO™ PARAMETRIC
• SKETCHUP

www.3dconnexion.pl/operatingsystems www.3dconnexion.pl/compliance

Obsługiwane systemy operacyjne Certyfikaty i rejestracje

Nawigacja

•  Technologia 6 stopni swobody 
ruchu • • • • • •

• Standardowe widoki 

Z góry, z dołu, z lewej, 
z prawej, z przodu, z 

tyłu, ISO1, ISO2, obrót o 
90° zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara / 
przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara

Z góry, z dołu, z 
przodu, obrót o 

90° zgodnie z ru-
chem wskazówek 

zegara

Z góry, z dołu, z 
przodu, obrót o 

90° zgodnie z ru-
chem wskazówek 

zegara

• Własne widoki Zapisz/Pokaż 
3 widoki własne

• Blokada rotacji •  
Wskaźnik LED blokady • •

Wydajność

• Inteligentne klawisze funkcyjne
Łatwy dostęp do 12 
wybranych komend 

aplikacji

Łatwy dostęp do 4 
wybranych komend 

aplikacji

Łatwy dostęp do 4 
wybranych komend 

aplikacji

• Kolorowy wyświetlacz LCD
Intuicyjna wizualizacja 

komend przypisanych do 
klawiszy funkcyjnych za 

pomocą ikon i testu
•  Ilość programowalnych klawiszy 31 15 15 2 2 2

Komfort

•  Ergonomiczne podparcie ręki • • •

•  Klawisze specjalne klawiatury
Kompletny zestaw klawiszy 

specjalnych klawiatury: 
Enter, Delete, Esc, Tab, 
Shift, Ctrl, Alt, Spacja

Esc, Shift,  
Ctrl, Alt

Esc, Shift,  
Ctrl, Alt

•  Technologia bezprzewodowa 
3Dconnexion • •

• Wymiary (dł. x szer. x wys.) 249 x 154 x 58 mm 204 x 142 x 58 mm 204 x 142 x 58 mm 78 x 78 x 54 mm 78 x 78 x 54 mm 68 x 68 x 46 mm
• Waga 800 g 563 g 665 g 424 g 479 g 250 g
• Gwarancja 3 lata + 1* 3 lata 3 lata 2 lata 2 lata 2 lata

* Aby otrzymać jeden dodatkowy rok gwarancji, należy zarejestrować produkt w ciągu 90 dni od daty zakupu. 


