Ergonomische
toetsenborden
R-Go Compact Break
1.

ULTRADUN ONTWERP
Het toetsenbord is ultradun om spierspanning
te verlagen en doorbloeding te stimuleren, wat
lichamelijke klachten voorkomt.

2.

LICHTE TOETSAANSLAG
Heeft een lichte toetsaanslag waardoor je minder kracht nodig hebt om te typen.

3.

GEPATENTEERDE PAUZE INDICATOR
Bevat de gepatenteerde R-Go Break pauze tool.
Kleurt groen wanneer je goed bezig bent, oranje
wanneer het tijd is voor een pauze en rood als
je een pauze hebt overgeslagen.

4.

NOOIT MEER REIKEN
Bij gelijktijdig gebruik van toetsenbord en muis
blijven je handen altijd binnen schouderbreedte. Deze natuurlijke houding verlaagt de spierspanning in je schouder en arm en voorkomt
RSI- klachten.

R-Go Hygiënische Toetsenbord Cover
•
•
•
•

Gemaakt van ultra-dun, hoogwaardig siliconen
Past als een huid om elke toets heen, wat ervoor
zorgt dat het typecomfort intact blijft
Eenvoudig uit te kloppen, af te spoelen, in de
vaatwasser schoon te maken of te desinfecteren
Beschermt tegen morsen en tegen kruimels

R-GO HYGIËNISCHE TOETSENBORD COVER
Hygiënisch toetsenbord cover precies ontworpen
voor de R-Go Compact Break toetsenborden

COMPACT LICHTGEWICHT MODEL
Nooit meer opzij reiken naar je muis.
Makkelijk mee te nemen, dus ideaal voor onderweg!

R-GO NUMPAD BREAK
Aan twee kanten van het toetsenbord zijn USB aansluitingen aanwezig voor de R-Go Numpad Break

ULTRA DUN ONTWERP
Een ultradun ontwerp voor ontspannen, platte
polsen tijdens het typen

LICHTE TOETSAANSLAG
Het speciale schaarmechanisme in de toetsen zorgt voor een lichte toetsaanslag

100% GERECYCLED KUNSTSTOF
Het kunststof dat is gebruikt voor dit toetsenbord is
100% gerecycled

GEPATENTEERDE PAUZE INDICATOR

Download de R-Go Break software via www.r-go-break.com

Ook verkrijgbaar als
gesplitst toetsenbord:
R-Go Split Break

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

R-Go Break
Ergonomische toetsenborden met pauze-indicator
Korte beweegmomentjes tijdens je
werkdag zijn van vitaal belang voor je
gezondheid! Micropauzes voorkomen
overbelasting van kleine spieren en
pezen en verbeteren je concentratie.
Omdat de pauzes er vaak bij in
schieten wanneer je gefocust aan het
werk bent, hebben wij een pauze-tool
ontwikkeld die je helpt herinneren om
op tijd het werk te onderbreken.

GOOD
TO GO

De gepatenteerde R-Go Break software
geeft met kleursignalen aan wanneer
het tijd is om te pauzeren. Tijdens het
typen verandert het lampje van kleur,
net zoals een stoplicht:
•
Groen: goed bezig!
•
Oranje: tijd voor een korte pauze
•
Rood: je hebt te lang doorgewerkt

TAKE A
BREAK

Zo krijg je op positieve wijze feedback
over je pauzegedrag.
Download voor het gebruik van de
R-Go Compact Break en de R-Go Split
Break de R-Go Break software:
www.r-go-break.com

SKIPPED
A BREAK

We care for our environment
•
•

•

Het kunststof dat is gebruikt voor onze toetsenborden is
100% gerecycled
Wij geven levenslange recycle garantie en zorgen dan
dat onze toetsenborden aan het eind van de levensduur
gerecycled worden
Wij zijn lid van WEEE, een Europese richtlijn die de inzameling en recycling van electronische apparatuur regelt

R-GO COMPACT BREAK
TOETSENBORD
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Bekijk al onze ergonomische
oplossingen op www.r-go-tools.nl

