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SpaceMouse® Pro

Nawigacja 3D dla Profesjonalistów
SpaceMouse® Pro jest najnowszym produktem z linii profesjonalnych myszek 
3D firmy 3Dconnexion®. Dzięki dopracowanemu ergonomicznemu kształtowi 
oraz innowacyjnemu menu na ekranie (On-Screen Display) polepsza komfort 
pracy, co znacznie wpływa na jej produktywność.

Piętnaście dużych, w pełni programowalnych klawiszy funkcyjnych zapewnia 
szybki dostęp do często używanych komend, standardowych widoków i 
skrótów klawiatury, a innowacyjne menu wyświetlane na ekranie zapewnia 
wygodne wsparcie wizualne. Pełnowymiarowe, miękko wykończone miejsce na 
nadgarstek sprawia, że SpaceMouse® Pro dostarcza wszystkich odpowiednich 
narzędzi w jednym miejscu, co czyni go niezastąpionym urządzeniem dla 
każdego, kto pracuje w aplikacjach 3D. 

 Więcej informacji na www.3dconnexion.eu

   facebook.com/3dconnexion

   twitter.com/3dconnexion

    youtube.com/3dconnexion



SpaceMouse® Pro
Nawigacja 3D dla Profesjonalistów

SpaceMouse® Pro, jak pozostałe myszki 3D, posiada 
opatentowany przez firmę 3Dconnexion® sensor kontrolujący 
6 stopni swobody ruchu, pozwalający na intuicyjną i 
precyzyjną nawigację 3D. 

Delikatnie nawigując gałką manipulatora, użytkownicy mogą 
równocześnie przesuwać, powiększać i obracać swoje modele 
3D czy obrazy z kamery w środowisku 3D. Klawisze Nawigacji 
QuickView zapewniają szybki dostęp do 12 widoków, co 
ułatwi wykrywanie błędów oraz poszukiwanie nowych 
alternatyw, a również zapewni efektywniejszy wgląd modelu.

Pełnowymiarowa, miękka powłoka w miejscu na nadgarstek 
umożliwia sprawne pozycjonowanie i wysoki komfort. Każdy 
z 15-tu, w pełni programowalnych klawiszy funkcyjnych 
umożliwia szybki dostęp do najczęściej używanych komend, 
standardowych podglądów i skrótów klawiatury.

Rz
ec

zy
wi

st
y r

oz
mi

ar

Profesjonalna nawigacja

Dopracowany ergonomiczny kształt

Poznaj SpaceMouse® Pro 
www.3dconnexion.eu/pro

SpacePilot® Pro umożliwia zawodowym projektantom 
przodować w najbardziej wymagającym środowisku 
programów 3D.

•   Opatentowany przez firmę 3Dconnexion® sensor 
kontrolujący 6 stopni swobody ruchu.

•   Wyświetlacz LCD z asystentem pracy oraz menu 
wyświetlane na ekranie.

•   Klawisze Szybkiej Nawigacji QuickView- błyskawiczny 
dostęp do 32 widoków.

•   Dwufunkcyjne Klawisze Funkcyjne- łatwy dostęp do 
10 najczęściej używanych komend.

•  Klawisze pomocnicze klawiatury (Ctrl, Shift, Alt oraz Esc).
•   Pełnowymiarowa, miękka powłoka w miejscu na nadgarstek.

SpaceMouse® Pro automatycznie przypisuje 
odpowiednie komendy do czterech Klawiszy 
Funkcyjnych i w wygodny sposób przypomina o nich 
poprzez menu wyświetlane na ekranie. Wirtualne 
klawisze numeryczne (NumPad) pozwolą na 
wprowadzenie danych numerycznych przy użyciu 
tradycyjnej myszki, zamiast klawiatury. 

Kontrola Aplikacji

Oczekujesz więcej? Sprawdź manipulator 
SpacePilot® Pro Najlepsza Nawigacja 3D dla 
zaawansowanych użytkowników

Przesuwanie 
w lewo/prawo

Przesuwanie 
do góry/na dół

Zoom Przechylenie 
w górę / w dół 

(wg osi x)

Przechylenie 
przód / w tył 

(wg osi y)

Przechylenie 
w lewo / prawo 

(wg osi z)
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SpaceMouse® ProSpacePilot® Pro

Seria profesjonalna Seria standardowa
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Ponad 200 wspieranych aplikacji
• SolidWorks®

• CATIA® (V4-V6)
• Inventor®
• 3ds Max®

• Maya®

• AutoCAD®

• Revit®
• Creo™ Parametric

(dawniej Pro/ENGINEER)

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

• NX™

• Solid Edge®

• Cinema 4D®

• LightWave™

• SketchUp™

• Rhino
• Google Earth
• Blender

Wspierane Systemy Operacyjne
Microsoft Windows XP lub nowszy,  
OS X 10.6 lub nowszy, Linux, Unix
Więcej informacji na 
www.3dconnexion.com/operatingsystems

Certyfikaty i rejestry
CE, FCC (Part 15, Class B), BSMI,
cUL, KCC, TUV, WEEE, WHQL
Więcej informacji na 
www.3dconnexion.com/compliance

 Więcej informacji na www.3dconnexion.eu

   facebook.com/3dconnexion

   twitter.com/3dconnexion

    youtube.com/3dconnexion

Europe / CEMA
Wrocław, Poland
Tel.: +48 71 343 57 98
Fax: +48 71 788 54 83
E-mail:
eesales@3dconnexion.com

EMEA
3Dconnexion SAM
Tel.: +377 97 97 67 05
Fax: +377 97 97 67 06
E-mail:
emea@3dconnexion.com

Sklep internetowy
www.3dconnexion.eu/buy

Edukacja
education@3dconnexion.com

Nawigacja
•  Technologia 6DoF firmy  

3Dconnexion® • • • • •

•  Kompaktowy Drążek Manipulatora • • • • •

• Szybka Nawigacja QuickView 32 widoki (10 klawisze) 12 widoki (4 klawisze)

•  Klawisze ustawień nawigacji Szybkość, rotacja, 
przesuwanie/zoom, 

tryb główny

Rotacja

Wydajność
•  Inteligentne klawisze funkcyjne 10 4

•  Programowalnych klawiszy 31 15 2 2 2

• Obsługa wizualna Kolorowy wyświetlacz 
LCD z Asystentem 

Pracy i menu

Menu wyświetlane na 
ekranie (OSD)

• Radial Menu • • • • •

Komfort
•  Profesjonalnie wyprofilowane 

miejsce na nadgarstek Pełny rozmiar Pełny rozmiar

•  Klawisze pomocnicze klawiatury  
(Ctrl, Alt, Shift i Esc) • •

• Łączność bezprzewodowa •

•  Gwarancja 3 lata 3 lata 2 lata 2 lata 2 lata

SpaceNavigator®   
for Notebooks

SpaceNavigator® SpaceMouse® Wireless

NOWOŚĆ


