
Sivu 1/2 

MICROSOFT ARC TOUCH MOUSE 
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Arc Touch Mouse on ensimmäinen hiiri, jonka voi taivuttaa litteäksi kuljetusta varten ja jälleen kaarevaksi miellyttävän 
käytön takaamiseksi. Siinä on Microsoftin ensimmäinen kosketuspinnalla varustettu vieritysnauha, joka mahdollistaa 
nopean navigoinnin vain sormella koskettamalla. 
 
Mobiiliin käyttöön suunniteltu Arc Touch Mouse -hiiri on muotoiltu sulavalinjaiseksi ja taittuvaksi helpottamaan 
kuljetusta ja säilytystä. BlueTrack-tekniikan ansiosta hiirtä voi käyttää lähes missä ja milloin tahansa.1 Vieritys on nyt 
nopeampaa ja helpompaa kuin ennen uuden kosketusvierityksen ansiosta. Sormen pyyhkäisy käynnistää supernopean 
vierityksen, jonka voi pysäyttää yhdellä sormen napautuksella. 
 

Tärkeimmät ominaisuudet ja edut 
 
• Uutta! Ainutlaatuisesti muotoiltu hiiri taittuu kaarelle miellyttävää käyttöä 

varten, ja litteäksi taivutettuna se kulkee kätevästi mukana. 

• Uutta! Kosketusnauha mahdollistaa näytön vierityksen sormen pyyhkäisyllä 
ja tarjoaa käyttöön mukautettavat kosketuspainikkeet.2  

• BlueTrack-tekniikka tekee hiirimatosta tarpeettoman, sillä hiirtä voi käyttää 
lähes kaikilla pinnoilla,1 mukaan lukien graniitti-, marmori-, matto- ja 
puupinnat. 

• Irrotettavan nanovastaanottimen voi joko jättää kiinni tietokoneeseen tai 
liittää magneettisesti hiiren alapuolelle säilytystä varten. 

• 2,4 GHz:n langaton tekniikka takaa luotettavan langattoman yhteyden. 

• Kaksivärinen paristojen tilan ilmaisin kertoo, kun on aika vaihtaa paristo. 

• Oikea- ja vasenkätisille soveltuva muotoilu ja kumipäällysteiset sivupinnat 
takaavat mukavan ja kestävän käyttökokemuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää seuraavista ominaisuuksista: 

Huomaa erot / Järjestelmävaatimukset / Saatavuus ja hinta / Yhteystiedot 

Kulissien takana 
 
Tiesitkö tämän? 
Microsoftin ensimmäisessä 
kosketusnauhassa on myös kolme 
napautettavaa "painiketta" 
lisätoimintoja varten: sivu ylös- ja sivu 
alas -painikkeet sekä keskiosan 
napsautusalue, johon voit ohjelmoida 
minkä tahansa usein tarvitsemasi 
hiiritoiminnon! 
 

Kestävyys 
Testauksen aikana Arc Touch Mouse -
hiirtä taitettiin kaarelle ja litteäksi yli 
40 000 kertaa – toimivuus on taattu 
vuosikausiksi. 
 
Tapaa Young 
Young Kim on yksi Arc Touch Mouse -
hiiren ainutlaatuisen muotoilun 
luomiseen osallistuneista teollisista 
muotoilijoista. Hän on käytettävissäsi, 
jos haluat haastatella häntä Arc Touch 
Mouse -hiiren suunnittelusta. 
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Huomaa erot 
 
Muotoilu 
Arc Touch Mouse -hiiren muotoilu oli tärkeässä roolissa kehitettäessä Microsoftin ensimmäistä litteäksi taittuvaa hiirtä. 
Microsoftin teollisen muotoilun tiimin oli varmistettava, että hiiren jokaisella millimetrillä on tarkoituksensa, joka myös 
ilmenee sen muotoilussa. Lisäksi hiiri suunniteltiin helposti laukkuun ja taskuun sopivaksi, joten siinä ei ole painikkeita tai 
vierityskiekkoa, jotka voisivat haitata kuljettamista. Ihmisten liikkuessa jatkuvasti enemmän on tarvetta hiirelle, joka 
seuraa heitä kaikkialle – Arc Touch Mouse on täydellinen kumppani kaikkialla, kotona ja maailmalla. 

 

 
 
Järjestelmävaatimukset 
 
Arc Touch Mouse -hiiren käyttö edellyttää seuraavaa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saatavuus ja hinta 
 
Arc Touch Mouse -hiiren arvioitu jälleenmyyntihinta on 69,90 euroa2. Hiiri tulee myyntiin rajoitetusti marraskuussa, täysi 
saatavuus joulukuussa 2010. 
 
Arc Touch Mouse -hiirellä on kaikkialla maailmassa kolmen vuoden rajoitettu laitetakuu. Rajoitettu takuu ja 
käyttöoikeussopimus ovat saatavilla osoitteessa http://www.microsoft.com/hardware/warranty. 
 

1 BlueTrack-tekniikka ei toimi kirkkaalla lasilla tai peilipinnoilla. 
2 Arvioitu jälleenmyyntihinta. Varsinainen myyntihinta saattaa vaihdella. 
 

Yhteystiedot 
 
Lisätietoja (vain lehdistölle): 

Brittany Turner, Edelman, (206) 223-1606, brittany.turner@edelman.com 
Alyson Davis, Edelman, (206) 268-2236, alyson.davis@edelman.com 
 

Lisää tuotetietoja ja kuvia: 
Microsoft News Center -sivusto osoitteessa http://www.microsoft.com/news. 

 
Lisätietoja Microsoft-laitteista: 

Vieraile Microsoft Hardware -blogissa osoitteessa http://www.microsofthardwareblog.com. 

• Windows 7-, Windows Vista- tai Windows XP -käyttöjärjestelmä 

• Vapaa USB-portti 

• Tietyt toiminnot voivat edellyttää, että Internet-yhteys on käytettävissä: 
http://www.microsoft.com/hardware/downloads. Puhelinyhtiö voi periä paikallis- tai 
kaukopuhelumaksun. 
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