
Ergonomische R-Go HE muizen

Past in elke hand
Ontworpen met jou in gedachten!

Verticale muis

De natuurlijke verticale stand van hand en pols 
stimuleert muisbewegingen vanuit je arm. Zo 

voorkom je RSI-klachten.

Comfortabele grip

Ergonomische ronde vorm met ondersteuning 
voor pink en duim voor een comfortabele grip 

met minder spierspanning.

Verkrijgbaar in verschillende maten

Onze muizen zijn verkrijgbaar voor links- en 
rechtshandigen en in verschillende maten. 
Een muis voor elke hand! Meet je hand en 

ontdek je maat.

Zachte coating
Zachte coating voor 
een zacht gevoel en 
betere grip.

Aanpasbare knoppen
Personaliseer je eigen knoppen, 
zoals ‘knippen’ en ‘plakken’, om nog 
efficiënter te kunnen werken.

100% Gerecycled plastic
Het voor deze muis gebruikte plastic 
is 100% gerecycled.

Instelbare DPI

Oplaadbare accu
Draadloze varianten bevatten een 

oplaadbare accu, met een accutijd 
tot 50 uur.

Connectiviteit
Verkrijgbaar in bedrade, draadloze 
(2,4 GHz) of Bluetooth-variant.

Creating healthy workplaces | www.r-go-tools.nl

Lichtgewicht
Minimaal gewicht voor 

minimale spierspanning.

Ontdek onze 
ergonomische 
muizen.

S: <165 mm
M: 165-185 mm
L: >185 mm

R-Go Mice

Ondersteuning voor pink en duim (1)

Om te voorkomen dat je pink en duim naar 
beneden glijden, is de muis voorzien van een 

gootje voor pink en duim (1).

(1)

R-Go HE Muizen



Korte bewegingen tijdens je werkdag zijn essentieel 
voor je gezondheid! Micro-pauzes voorkomen 
overbelasting van kleine spieren en pezen en 
verbeteren je concentratie. Omdat pauzes vaak 
worden overgeslagen wanneer je geconcentreerd aan 
het werk bent, hebben we een pauzetool ontwikkeld 
die je herinnert om je werk op tijd te onderbreken.

R-Go HE Break muis

De gepatenteerde R-Go Break software gebruikt 
kleursignalen om aan te geven wanneer het tijd is 
voor een pauze. Tijdens het muizen verandert het 
licht van kleur, zoals een verkeerslicht:

 Groen: je werkt gezond!

 Oranje: tijd voor een pauze

 Rood: je hebt een pauze gemist

Zo krijg je positieve feedback over je pauzegedrag. 
Download de R-Go Break software. Je hebt een

pauze gemist
Je werkt gezond!

Tijd voor 
een pauze

De intelligente ergonomische muis met persoonlijke pauzecoach

Blijf in contact www.r-go-tools.nl+31 (0)345 758 000 info@r-go-tools.com

Alle R-Go muizen

R-Go HE R-Go HE Break R-Go HE Sport

Medium (M) Large (L) Medium (M) Large (L) Medium (M) Large (L)

Bedraad
Rechts RGOHE RGOHELA RGOBRHESMR RGOBRHEMLR • •
Links RGOHELE RGOHELELA RGOBRHESML RGOBRHEMLL • •

Draadloos
Rechts RGOHEWL (1) RGOHELAWL (1) • • RGOHEREDR (2) •

Links RGOHEWLL (1) RGOHELELAWL (1) • • RGOHEREDL (2) •

We care for our environment

 Al het plastic dat voor onze muizen wordt gebruikt is 100% gerecycled.
 Levenslange recyclinggarantie: we zorgen ervoor dat onze muizen bij
inlevering worden gerecycled aan het einde van hun levensduur.

 Wij zijn lid van WEEE, een Europese richtlijn die de inzameling en recycling 
van elektronische apparatuur regelt.

(1) 2.4 GHz
(2) Bluetooth


