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Professionele serie

Professionele serie

SpacePilot™ Pro

Standaardserie

SpaceMouse™ Pro
voor notebooks

SpaceNavigator™

Navigatie
• 3Dconnexion 6DoF-technologie

                              •

                               •

                                  •

                                •

• Compacte controllercap

                              •

                               •

                                  •

                                •

                        2 jaar

                          2 jaar

• QuickView-toetsen
32 weergaven
				
• Instellingstoetsen voor navigatie
Snelheid, rotatie,
			
Pannen/zoomen,
			
dominant

12 weergaven
Rotatie

Prestaties
                        10
(31)

• Visuele ondersteuning
			
			

                        4
(15)

LCD in volledig kleur
Workflowassistent +
On-Screen Display*

On-Screen Display

Comfort
• Geavanceerd ontwerp met handsteun
• Wijzigingstoetsen
(Ctrl, Alt, Shift, Esc)
Garantie

Groot formaat

Groot formaat

                              •

                               •

                       3 jaar

                        3 jaar

*Binnenkort verkrijgbaar

Meer dan 200 toepassingen ondersteund
• SolidWorks
• CATIA® (V4-V6)
• Inventor®
• 3ds Max®
• Maya®
• AutoCAD®
• Revit®
®

• Creo Parametric
(voorheen Pro/ENGINEER)
• NX™
• Solid Edge®
• Cinema 4D®
• LightWave™
• SketchUp™
™

Ondersteunde besturingssystemen

Aanvullende informatie

Raadpleeg de productpagina's op
de website van 3Dconnexion

• Afmetingen (LxBxH):
231 mm x 150 mm x 58 mm
• Gewicht (met kabel)
880 g
• Garantie
3 jaar
• Certificeringen en registraties
CE, FCC (deel 15, klasse B), BSMI,
CTICK, cUL, GOST, RRL, TUV,
VCCI,  WEEE, WHQL

Ga voor een volledige lijst met
ondersteunde toepassingen naar
www.3dconnexion.eu/solutions

Benelux

3Dconnexion
Tel: +44 (0) 1242 243 440
Fax: +44 (0) 1242 243 445
E-mail:
benelux@3dconnexion.com

Webwinkel

shop.3dconnexion.eu

Onderwijs

education@3dconnexion.com

Ga voor meer informatie naar

www.3dconnexion.eu

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

© 2011 3Dconnexion. Alle rechten voorbehouden. 3Dconnexion, het 3Dconnexion-logo en andere 3Dconnexion-merken zijn het eigendom van 3Dconnexion en zijn mogelijk gedeponeerd. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

SpaceNavigator™

• Intelligente functietoetsen
(volledig programmeerbare toetsen)

Professionele serie

SpacePilot Pro
™

Ultieme 3D-navigatie voor veeleisende gebruikers

Subliem ontwerp voor ontwerpers
Het bedrijfsleven maakt tegenwoordig veel gebruik van CAD, wat voor de nodige
uitdagingen zorgt. Doordat de behoefte aan geavanceerde producten toeneemt,
producten sneller op de markt moeten worden gebracht en de nadruk op
efficiëntere ontwikkelingscycli ligt, wordt van CAD-medewerkers steeds meer
gevraagd.
De SpacePilot™ Pro is ontworpen voor deze uitdagingen en optimale prestaties
in de meest veeleisende 3D-softwareomgevingen van tegenwoordig.

SpacePilot Pro
™

Ultieme 3D-navigatie voor veeleisende gebruikers

LCD-werkflowassistent + On-Screen Display

Ultieme navigatie

Het kleuren-LCD biedt in één oogopslag toegewezen
functietoetsen, e-mail*, taken en agenda-items, zodat
u snel toegang hebt tot belangrijke informatie zonder
dat uw werkwijze wordt onderbroken.
Toegewezen functietoetsen kunnen ook worden
gecontroleerd via het On-Screen Display* op het
computerscherm.

Applet voor functietoetsen

Applet voor e-mail

Applet voor agenda

Applet voor taken

SpacePilot Pro bevat gepatenteerde 6DoF-sensortechnologie (6-Degrees-of-Freedom) van 3Dconnexion.Druk voorzichtig op, trek aan, draai of kantel
de compacte controllercap om 3D-modellen naadloos
te pannen, zoomen en roteren. Het is net alsof u het
model in uw hand hebt. Met de QuickView-navigatietoetsen hebt u gelijk toegang tot 32 weergaven zodat
u modellen beter kunt onderzoeken, waardoor fouten
beter worden gedetecteerd en de kwaliteit van het
ontwerp verbetert.

Naar links/rechts
pannen

Omhoog/omlaag
pannen

Zoomen

Kantelen

Draaien

* Microsoft® Outlook® 2003 of hoger.

Superieur comfort

Krachtige besturing van toepassingen

De grote handsteun met zachte bekleding zorgt
voor een perfecte plaatsing van de hand voor de
compacte controllercap voor een nauwkeurige en
eenvoudige besturing. De meestgebruikte functietoetsen zijn handig gepositioneerd, zodat u op een
comfortabele wijze kunt werken, zelfs als u lange
tijd bezig bent aan het ontwerp.

Werkelijk formaat

Vijf volledig aanpasbare, intelligente functietoetsen
met een dubbele functie bieden gelijk toegang tot tien
veelgebruikte opdrachten. De SpacePilot™ Pro herkent
de actieve toepassing en werkomgeving en wijst automatisch
de juiste opdrachten toe. Het kleuren-LCD en On-Screen
Display* biedt visuele feedback over toegewezen functietoetsen,
zodat een optimale werkwijze wordt gegarandeerd.

*Binnenkort verkrijgbaar

Ervaar de SpacePilot™ Pro
www.3dconnexion.eu/spp

Rollen

