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Pro více informací navštivte 3dconnexion.cz

Produktová řada
DOKONALÁ KOMBINACE VÝKONNÉHO, ERGONOMICKÉHO 

HARDWARU A CHYTRÉHO, SNADNO POUŽITELNÉHO SOFTWARU PRO RYCHLOU, 
POHODLNOU A ÚŽASNOU PRÁCI V CAD.
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Jiné typy myší nejsou konstruovány s ohledem na 
CAD uživatele, ale 3Dconnexion CadMouse byla přímo pro 
tyto účely zrozena.

CadMouse®

PRVNÍ MYŠ NA SVĚTĚ PRO CAD PROFESIONÁLY  

Porovnání produktů SpaceMouse®

Podložka 3Dconnexion CadMouse Pad poskytuje ideální 
rovnováhu mezi rychlostí a přesností ovládání díky 
své vysoce kvalitní povrchové úpravě s mikro-texturou. 

CadMouse® Pad
DOKONALÁ KOMBINACE RYCHLOSTI A PŘESNOSTI

Vyhrazené střední tlačítko myši – dny kdy bylo třeba klikat na kolečko myši, 
jsou pryč, a to díky chytré ergonomii myši CadMouse.

Klávesy QuickZoom2 – umožňují snadné přibližování a oddalování vašeho modelu 
nebo náčrtu jedním stisknutím tlačítka pod vaším palcem.

Kolečko Smart Scroll – zajištuje automatické přesné krokové přibližování a 
oddalování v CAD aplikacích nebo rychlé posouvání v prohlížečích a dokumentech.

Pokročilý laserový senzor s rozlišením 8200 DPI – zaručuje, že kliknete 
přesně tam, kam namíříte a v pravém okamžiku. 

Funkční tlačítko – poskytuje rychlý přístup k 4 oblíbeným příkazům aplikace 
(při změně aplikace nebo prostředí se povely automaticky aktualizují).

2  Pro zjištění seznamu podporovaných aplikací navštivte naše webové stránky nebo nás prosím kontaktujte.

Profesionální řada Standardní řada

SpaceMouse® ProSpaceMouse® Pro
Wireless

SpaceMouse® 
Enterprise

SpaceNavigator®

for Notebooks
SpaceNavigator® SpaceMouse® 

Wireless

Podporuje více než 200 aplikací

Pro úplný seznam podporovaných aplikací navštivte
www.3dconnexion.cz/solutions

• SOLIDWORKS®

• INVENTOR®

• AUTOCAD®

• SIEMENS NX®

• FUSION 360®

• ONSHAPE®

• CATIA® (V4-V6)

• SOLID EDGE®

• BRICSCAD®

• 3DS MAX®

• MAYA®

• REVIT®

• CREO™ PARAMETRIC
• SKETCHUP

Pro informace o jednotlivých 
produktech navštivte 
www.3dconnexion.cz/operatingsystems

www.3dconnexion.cz/compliance

Podporované operační systémy Certifi kace a registrace

Navigace

•  Technologie šesti stupnů volnosti 
6DoF • • • • • •

• Standardní pohledy
Shora, Zdola, Zleva, 

Zprava, Zepředu, Zeza-
du, ISO1, ISO2, Otáčení 
doprava/doleva o 90°

Shora, Zprava, 
Zepředu, Otáčení 

doprava o 90°

Shora, Zprava, 
Zepředu, Otáčení 

doprava o 90°

• Vlastní pohledy Uložit / Zobrazit 
3 vlastní pohledy

• Zámek otáčení
• 

Včetně stavového indiká-
toru LED

• •

Výkon

• Inteligentní funkční klávesy Přístup k 12 příkazům 
aplikace

Přístup k 4 příkazům 
aplikace

Přístup k 4 příkazům 
aplikace

• Barevný LCD displej
Intuitivní vizualizace 
příkazů přiřazených 

k funkčním klávesám v 
podobě ikon a textu

•  Celkem programovatelných 
kláves 31 15 15 2 2 2

Pohodlí

•  Pokročilá opěrka pod ruku • • •

•  Speciální klávesy klávesnice
Všechny speciální klávesy 
klávesnice  Enter, Delete, 
Esc, Tab, Shift, Ctrl, Alt, 

mezerník

Esc, Shift, 
Ctrl, Alt

Esc, Shift, 
Ctrl, Alt

•  Bezdrátová technologie 3Dco-
nnexion • •

• Rozměry (D x Š x V) 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
• Hmotnost 800 g 563 g 665 g 424 g 479 g 250 g
• Záruka 3 roky + 1 rok* 3 roky 3 roky 2 roky 2 roky 2 roky

* Dodateční rok záruky za podmínky registrace výrobku během 90 dní od data koupě.



Produktová řada SpaceMouse®

Na vrcholu není místo pro nic než dokonalost. 
Špičkové světové společnosti požadují 
od svých konstruktérských týmů ty 
nejvyšší výkony. Nelze omluvit 
zmeškané příležitosti ani menší 
efektivitu; záleží jedině 
na výsledcích. 

SpaceMouse® Enterprise
URČENÝ PRO VRCHOLNÉ KONSTRUKTÉRSKÉ VÝKONY

S SpaceMouse Wireless ve vaší ruce můžete volně rozvíjet 
vaši kreativitu. Můžete si užít pořádek na vašem psacím stole. 
Můžete zažít dokonalou navigaci v trojrozměrném světě.

S přístroji SpaceNavigator nebo SpaceNavigator for 
Notebooks může každý využívat svobodu profesionální 3D 
navigace doma, v práci nebo na cestách.

SpaceMouse® Wireless
PRO PŘÍZNIVCE BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE

SpaceMouse Pro nabízí zvýšený komfort 
a snadný přístup k profesionálním funkcím pro jednoduchý, 
produktivní způsob práce.

SpaceMouse® Pro
SKVĚLÁ 3D NAVIGACE PRO PROFESIONÁLY

Snímač s technologií šesti stupni volnosti (6DoF) – intuitivně a přesně 
naviguje polohy digitálních modelů nebo zobrazení.

Bezdrátová svoboda – bezdrátová 3Dconnexion® 2.4GHz technologie zajištuje 
spolehlivé spojení s 3D obsahem v reálném čase.

Jednoměsíční výdrž baterie – s 3D myší SpaceMouse Wireless lze 
pracovat až jeden měsíc bez nabíjení baterie.

Stylový design – kompaktní rozměry, elegantní základna z broušené oceli, 
dvě tlačítka.

Snímač s technologií šesti stupni volnosti (6DoF) – intuitivně a přesně 
naviguje polohy digitálních modelů nebo zobrazení.

Stylový design – kompaktní rozměry, elegantní základna z broušené oceli, 
dvě tlačítka.

SpaceNavigator®

POKROČILÁ 3D NAVIGACE PRO VŠECHNY

Velikost přístroje SpaceNavigator® for Notebooks je dvoutřetinová a jeho 
váha je poloviční ve srovnání s verzí pro stolní počítač. Pohodlné cestovní 
pouzdro, jež přístroj dobře chrání, je ideální pro cestující 3D uživatele.

Snímač s technologií šesti stupňů volnosti (6DoF) – intuitivně a přesně 
naviguje polohy digitálních modelů nebo zobrazení.

Klávesy rychlých pohledů (QuickView Keys) – okamžitý přístup až k 32 standardním 
pohledům a třem vlastním pohledům (dostupné pouze v modelu SpaceMouse Enterprise). 

8 speciálních kláves – uspořádaných jako na klávesnici, a to: Enter, Delete, 
Ctrl, Shift, Alt, Esc, mezerník a Tab. 

12 inteligentních funkčních kláves – pro rychlé vyvolání vašich oblíbených 
příkazů (při změně aplikace nebo prostředí se povely automaticky aktualizují). 

Barevný LCD displej – ukazuje názvy a ikony1 funkcí vaší aplikace přiřazené k 
inteligentním funkčním klávesám v souladu s lištou vaší aplikace.

Virtuální displej – připomíná, jaké funkce jsou přiřazeny k funkčním klávesám.

Ergonomický tvar – pro pohodlné uložení celé dlaně a klávesy stejné velikosti 
jako na klávesnici. 

Prodloužená záruka – tři roky záruky + další rok (vyžaduje se registrace 
produktu) a přednostní technická podpora.

1 Pro zjištění seznamu podporovaných aplikací navštivte naše webové stránky nebo nás prosím kontaktujte.

Obsahuje produkty:
SpaceMouse Enterprise 
CadMouse 
CadMouse Pad 
Dvouportový rozbočovač USB

SpaceMouse® Enterprise Kit
SÍLA DVOU RUKOU 

Standardní řadaProfesionální řada

Dostupná také bezdrátová verze: 
SpaceMouse® Pro Wireless

Snímač s techologií šesti stupni volnosti (6DoF) – intuitivně a přesně 
naviguje polohy digitálních modelů nebo zobrazení.

Klávesy rychlých pohledů (QuickView Keys) – okamžitý přístup až k 
12 pohledům. 

4 speciální klávesy – pohodlně uspořádaná tlačítka Ctrl, Shift, Alt a Esc.

4 inteligentní funkční klávesy – pro rychlé vyvolání vašich oblíbených 
příkazů (při změně aplikace nebo prostředí se povely automaticky aktualizují). 

Virtuální displej – připomíná, jaké funkce jsou přiřazeny k funkčním 
klávesám.

Ergonomický tvar – pro pohodlné uložení celé dlaně a klávesy stejné velikosti 
jako na klávesnici. 


