
O BIG BALL MOUSE, desenvolvido pela Terra Eletronica , possui todos os bons predicados  dos

mouses tipo “Tracking Balls” com esfera  gigante, porém inclui ainda  as vantagens do uso de   multiplas teclas,

já tradicionais nos Mouses Especiais Terra , perfazendo várias funções necessárias ao sistema de navegadores

atuais, facilitando em muito o uso do computador por  pessoas com dificuldades motoras.

O BIG BALL MOUSE, Terra , usa tecnologia totalmente optica para o rastreio da bola, e  não mais o antigo

sistema opto-mecânico, propiciando assim melhor precisão nos movimentos e maior durabilidade do conjunto.

Modelo: BBM 5.2



Trava click - facilita a função de segurar e arrastar
ícones com a bola

Trava scroll - facilita a função de executar rolamentos
e navegação com bola

Duplo click - gera 2 clicks automaticamente,
com apenas 1 acionamento

Tecla direita - mesma função do mouse convencional

Click - mesma função igual do mouse convencional

5 teclas coloridas, em baixo relevo, tipo colméia natural , posicionadas de maneira a evitar
acionamentos indevidos, perfazendo as funções de:

Leds Indicativos de click, duplo click, trava clik, trava scroll.

Base anti-derrapante, propiciando, excelente estabilidade do mouse.

Caixa plastica, injetada em ABS, sem arestas, sem  cantos vivos e extremamente robusta.

2 entradas tipo jack P2 mono , para acionadores externos ( opcionais),
perfazendo  as mesmas funções do  click e tecla direita.

Possibilidade de configuração de alguns parametros , como a velocidade da bola,
visando adequar o movimento do cursor na tela, com as possibilidades motoras do usuário.

Esfera Gigante colorida com 70mm de diametro, para maior conforto e precisão
nos movimentos.

Design  moderno ergonomico e elegante.

Conexão USB Plug and Play.

Principais caractrísticas do BIG BALL MOUSE

Esperamos que o produto lhe seja muito útil.
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