
Ontdek onze 
ergonomische
toetsenborden.

R-Go Split, Compact en Numpad Break

Ontmoet onze intelligente ergonomische toetsenborden
Met persoonlijke pauze-coach.

Met pauze-indicator

Onze Break toetsenborden zijn uitgerust met 
een pauze-indicator, die je met kleursignalen 

waarschuwt wanneer het tijd is om te pauzeren.

Ook in Compact en draadloze variant

De Compact Break en Numpad Break 
toetsenborden zijn ook verkrijgbaar in draadloze 
varianten, met een accu levensduur van 80 uur.

Ultradun ontwerp

Het toetsenbord is ultradun, wat de 
spierspanning vermindert en de bloedsomloop 
stimuleert. Dit voorkomt lichamelijke klachten.

Aansluitingen voor Numpad Break
Aan beide zijden van het toetsenbord 

zijn USB-aansluitingen voor het 
aansluiten van de R-Go Numpad Break.

Lichte toetsaanslag
Het speciale schaarmechanisme 
in de toetsen zorgt voor een lichte 
toetsaanslag, zodat je minder kracht 
nodig hebt om te typen.

Gepatenteerde pauze-indicator
Download de R-Go Break software 

via www.r-go-break.com

Ultradun design: 9 mm
Ultradun ontwerp voor ontspannen, 

platte polsen tijdens het typen.

Lichtgewicht
Gemakkelijk mee te nemen, dus 
perfect voor onderweg!

Compact model
Met dit compacte design blijven je handen 

altijd binnen schouderbreedte. Deze 
natuurlijke houding voorkomt RSI-klachten.
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100% Gerecycled plastic
Het voor dit toetsenbord gebruikte 
plastic is 100% gerecycled.

Gesplitst toetsenbord
De R-Go Split Break bestaat uit twee afzonderlijke 
delen voor maximale vrijheid. Voorkom RSI-klachten 
door met rechte polsen te typen.

Ingebouwde magneet
Verander het Split Break toetsenbord in 

één beweging van split naar compact.

R-Go Break
Toetsenborden
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Alle R-Go Break toetsenborden

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 vergeten wanneer je geconcentreerd 
aan het werk bent, hebben we een pauzetool 
ontwikkeld die je eraan herinnert om je werk op tijd 
te onderbreken.

Met persoonlijke pauzecoach

De gepatenteerde R-Go Break software gebruikt 
kleursignalen om aan te geven wanneer het tijd is 
om te pauzeren. Tijdens het typen 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

R-Go Break-indicator

We care for our environment

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

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