
Produktový katalog
3DCONNEXION VYTVÁŘÍ NEJPOKROČILEJŠÍ, NEJPŘESNĚJŠÍ A NEJPOHODLNĚJŠÍ PERIFERIE NA SVĚTĚ. 
NAŠE PRODUKTY, OPTIMALIZOVANÉ PRO VÍCE NEŽ 300 CAD APLIKACÍ, POMÁHAJÍ KONSTRUKTÉRŮM, 

ARCHITEKTŮM A PROJEKTANTŮM EFEKTIVNĚJI PRACOVAT A VYTVÁŘET LEPŠÍ NÁVRHY.



Produktová řada SpaceMouse®

SpaceMouse Enterprise je nejpokročilejší model 3D myši. Možnost 
naprogramování více než 30 kláves, ergonomický tvar a specifické pro  
CAD unikátní vlastnosti splní požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů.  

SpaceMouse® Enterprise
URČENÁ PRO VRCHOLNÉ KONSTRUKTÉRSKÉ VÝKONY

Snímač s technologií 6 stupňů volnosti (6DoF)– intuitivní a přesné 
manipulování s digitálními modely a pohledy. 

Klávesy rychlých pohledů QuickView – jediný dotyk zpřístupní až 32 
standardních zobrazení a navíc tři vlastní pohledy (dostupné pouze v modelu 
SpaceMouse Enterprise).

8 speciálních kláves klávesnice – rozložení skupiny speciálních kláves, 
jako Enter, Delete, Ctrl Shift, Alt, Esc, mezerník, Tab, napodobuje uspořádání 
klávesnice.

12 inteligentních funkčních kláves – rychlé vyvolávání oblíbených příkazů 
(automaticky se aktualizuje při změně aplikace a prostředí).

Barevný displej LCD – podporuje inteligentní funkční klávesy tím, že 
zobrazuje skutečné ikony z panelu nástrojů ve vaší aplikaci.

Virtuální displej (On-Screen Display) – zobrazovaný na obrazovce 
počítače, vizuálně připomíná příkazy přiřazené funkčním klávesám.

Ergonomické provedení – opěrka ruky plné velikosti a velké klávesy jako 
na klávesnici.

Prodloužená záruka – Tříletá záruka + jeden rok navíc (vyžaduje registraci 
produktu) a přednostní technická podpora.

Chcete-li podrobné informace o podporovaných aplikacích, navštivte webové stránky, nebo nás kontaktujte.



Snímač s technologií 6 stupňů volnosti (6DoF)– intuitivní a přesné manipulování 
s digitálními modely a pohledy. 

Klávesy rychlých pohledů QuickView – okamžitý přístup k 12 zobrazením na 
jeden dotyk.

4 speciální klávesy klávesnice – prakticky umístěné klávesy Ctrl, Shift, Alt a Esc.

4 inteligentní funkční klávesy – rychlé vyvolávání oblíbených příkazů 
(automaticky se aktualizuje při změně aplikace a prostředí).

Virtuální displej  – zobrazovaný na obrazovce počítače, připomíná příkazy přiřazené 
funkčním klávesám.

 Ergonomické provedení – opěrka ruky plné velikosti a velké klávesy  
jako na klávesnici.

SpaceMouse Pro je optimální nástroj pro konstruktéry, projektanty a architekty pro navrhování 
ve 3D v různých průmyslových odvětvích. Zajišťuje intuitivní a pohodlné pohybování se ve
3D CAD aplikacích, kterého nezaručuje práce pomocí běžné myši a klávesnice.

SpaceMouse®

 Pro
STANDARDNÍ ŘEŠENÍ PRO INŽENÝRSTVÍ 

K dispozici také v bezdrátovém provedení: 
SpaceMouse® Pro Wireless

Produktová řada SpaceMouse®



Ať prohlížíte vaše 3D výkresy na setkání, nebo prezentujete vaše 3D návrhy u 
partnerské firmy, SpaceMouse Wireless nabízí funkci efektivního navigování 
v CAD aplikacích, ať jste kdekoliv.

SpaceMouse Compact se svým klasickým a čistým 
designem byla navržená pro uživatele, kteří hledají 
intuitivní, precizní a efektivní navigaci v 3D prostředí 
svých CAD aplikací. 

SpaceMouse®

 Wireless
POKROČILÁ 3D NAVIGACE, AŤ JSTE KDEKOLIV

Snímač s technologií 6 stupňů volnosti (6DoF) – intuitivní a přesné 
manipulování s digitálními modely a pohledy.

 Bezdrátová svoboda – 2,4GHz bezdrátová technologie 3Dconnexion® 
zajišťuje spolehlivé propojení s vaším 3D obsahem v reálném čase.

Výdrž baterie jeden měsíc – myš SpaceMouse Wireless bude fungovat až 
jeden měsíc bez nabíjení.

Kompaktní, ergonomický design – úsporná pracovní plocha, elegantní 
základna z broušené oceli, dvě prakticky umístěná tlačítka.

Snímač s technologií 6 stupňů volnosti (6DoF)– intuitivní a přesné 
manipulování s digitálními modely a pohledy. 

Kompaktní, ergonomický design – úsporná pracovní plocha, elegantní 
základna z broušené oceli, dvě prakticky umístěná tlačítka.

SpaceMouse® Compact
NAVRŽENÁ PRO POKROČILOU 3D NAVIGACI 

Produktová řada SpaceMouse®

Včetně speciálního cestovního pouzdra - odolný a 
pevný obal přizpůsobený myši



SpaceMouse Enterprise SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro SpaceMouse Wireless SpaceMouse Compact

Navigace Nejlepší 3D navigace Profesionální
3D navigace

Profesionální
3D navigace Pokročilá 3D navigace Pokročilá 3D navigace 

Design Vynikající ergonomie Prokročilá ergonomie Prokročilá ergonomie Ergonomický,
kompaktní tvar

Ergonomický,
kompaktní tvar

Inteligentní funkční klávesy 12 4 4 - -

Programovatelné klávesy 31 15 15 2 2

Displej LCD displej,
Virtuální displej Virtuální displej Virtuální displej - -

Klávesy rychlých pohledů 
QuickView

10, vč. klávesy 
zámku otáčení 

s LED indikátorem

4, vč. klávesy
zámku otáčení

4, vč. klávesy
zámku otáčení - -

Speciální klávesy 
klávesnice

8 (Ctrl, Alt, Shift, Esc, Enter, 
Mezera, Delete, Tab)

4
(Ctrl, Alt, Shift, Esc)

4
(Ctrl, Alt, Shift, Esc) - -

Klávesy vlastních pohledů 

CustomView 
3 - - - -

Připojení Kabel USB  Bezdrátová technologie 
2,4GHz nebo kabel USB  Kabel USB  Bezdrátová technologie 

2,4GHz nebo kabel USB Kabel USB  

Výdrž baterie * - 2 měsíce - 1 měsíc -

Záruka 3 roky +1** rok 3 roky 3 roky 2 roky 2 roky

Speciální cestovní 
pouzdro jako standardní 
příslušenství

- - -

Rozměry (DxŠxV) 249 x 154 x 58 mm 204 x 142 x 58 mm 204 x 142 x 58 mm 78 x 78 x 53 mm 77 x 77 x 54 mm

Hmotnost 800 g 563 g 670 g 450 g 480 g

* Výdrž baterie při 8 hodinách provozu denně po dobu 5 dnů v týdnu.
** Pro získání prodloužené jednoroční záruky se vyžaduje registraci produktu do 90 dnů od data nákupu. 

Srovnání modelů SpaceMouse®



Dostupná také
v provedení pro leváky: 
CadMouse Pro Wireless Left

Produktová řada CadMouse

Vyhrazené prostřední tlačítko myši – díky inteligentnímu a ergonomickému 
provedení produktové řady CadMouse není už třeba klikat kolečkem myši.

Tři druhý připojení – myš lze připojit prostřednictvím univerzálního přijímače 
3Dconnexion, Bluetooth nebo kabelu USB.

Dobíjecí baterie Li-Pol – výdrž baterie 3 měsíce a nabíjení během práce 
prostřednictvím kabelu USB.

QuickZoom – bez potíží přibližujte a oddalujte zobrazení jediným stisknutím 
tlačítka pod palcem. Podržením stisknutého tlačítka můžete jemně doladit míru 
přiblížení nebo oddálení. 

SmartScroll – přibližování Tick-to Tick s přesností na kliknutí, rychlé rolování v 
dokladech a prohlížečích a další praktické režimy posouvání.

Tlačítko Top Button – snadný přístup k až osmi vašim oblíbeným příkazům 
(automaticky se aktualizuje při změně aplikace a prostředí).

Mimořádně přesný a plynulý provoz – optimálně tvarované patky z PTFE 
poskytují konstantní reakční sílu a tlumí vibrace, aby se myš hladce pohybovala.

Bezdrátová myš plné velikosti, navržená speciálně pro moderního CAD 
profesionála. Zajištuje dokonalou ergonomii a nabízí vyhrazené prostřední 
tlačítko, optický senzor s vysokým rozlišením 7200 dpi a vestavěný 
akumulátor s 3 měsíční výdrží mezi nabitím. 

CadMouse Pro Wireless
PRECIZNÍ, ERGONOMICKÁ MYŠ PRO CAD PROFESIONÁLY
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Včetně speciálního cestovního pouzdra –  
odolný a pevný obal přizpůsobený myši

CadMouse Pro Wireless Left, CadMouse Pad



Vyhrazené prostřední tlačítko myši – díky inteligentnímu a ergonomickému 
provedení produktové řady CadMouse není už třeba klikat kolečkem myši.

QuickZoom – bez potíží přibližujte a oddalujte zobrazení jediným stisknutím 
tlačítka pod palcem. Podržením stisknutého tlačítka můžete jemně doladit míru 
přiblížení nebo oddálení. 

SmartScroll – přibližování Tick-to Tick s přesností na kliknutí, rychlé rolování v 
dokladech a prohlížečích a další praktické režimy posouvání.

Tlačítko Top Button – snadný přístup k až osmi vašim oblíbeným příkazům 
(automaticky se aktualizuje při změně aplikace a prostředí).

Mimořádně přesný a plynulý provoz – optimálně tvarované patky z PTFE 
poskytují konstantní reakční sílu a tlumí vibrace, aby se myš hladce pohybovala.

Chcete-li podrobné informace o podporovaných aplikacích, navštivte webové stránky, nebo nás kontaktujte.

Produktová řada CadMouse

Myš plné velikosti s kabelem, vysoce přesným laserovým senzorem s 
rozlišením 7 200 dpi a specifickými funkcemi pro software CAD zajistí 
pohodlnou a efektivní práci.

CadMouse Pro
MYŠ PRO PROFESIONÁLY Z OBORU CAD

CadMouse Pro, CadMouse Pad



Produktová řada CadMouse

Vyhrazené prostřední tlačítko myši – díky inteligentnímu a ergonomickému 
provedení produktové řady CadMouse není už třeba klikat kolečkem myši.

Tři druhý připojení – myš lze připojit prostřednictvím univerzálního přijímače 
3Dconnexion, Bluetooth nebo kabelu USB.

Dobíjecí baterie Li-Pol – výdrž baterie 3 měsíce a nabíjení během práce 
prostřednictvím kabelu USB.

QuickZoom – bez potíží přibližujte a oddalujte zobrazení jediným stisknutím 
tlačítka pod palcem. Podržením stisknutého tlačítka můžete jemně doladit míru 
přiblížení nebo oddálení. 

SmartScroll – přibližování Tick-to Tick s přesností na kliknutí, rychlé rolování v 
dokladech a prohlížečích a další praktické režimy posouvání.

Tlačítko Top Button – snadný přístup k až osmi vašim oblíbeným příkazům 
(automaticky se aktualizuje při změně aplikace a prostředí).

Mimořádně přesný a plynulý provoz – optimálně tvarované patky z PTFE 
poskytují konstantní reakční sílu a tlumí vibrace, aby se myš hladce pohybovala.

Kompaktní bezdrátová myš s vysoce přesným a energeticky 
úsporným optickým senzorem s rozlišením 7200 dpi a dobíjecí 
baterií s 3 měsíční výdrží

CadMouse Compact Wireless
NAVRŽENÁ PRO MOBILNÍ CAD SPECIALISTY 
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Včetně speciálního cestovního pouzdra –  
odolný a pevný obal přizpůsobený myši

CadMouse Compact Wireless, CadMouse Pad Compact



CadMouse Compact, CadMouse Pad

CadMouse Compact
KOMPAKTNÍ, ERGONOMICKÁ MYŠ PRO PROFESIONÁLY

Dokonalá kabelová myš vhodná pro projektanty a architekty, kteří pro 
velikost své dlaně a typ uchopení, dávají přednost zařízením kompaktního 
tvaru a menších rozměrů.

Vyhrazené prostřední tlačítko myši – díky inteligentnímu a ergonomickému 
provedení produktové řady CadMouse není už třeba klikat kolečkem myši.

QuickZoom – bez potíží přibližujte a oddalujte zobrazení jediným stisknutím 
tlačítka pod palcem. Podržením stisknutého tlačítka můžete jemně doladit míru 
přiblížení nebo oddálení. 

SmartScroll – přibližování Tick-to Tick s přesností na kliknutí, rychlé rolování v 
dokladech a prohlížečích a další praktické režimy posouvání.

Tlačítko Top Button – snadný přístup k až osmi vašim oblíbeným příkazům 
(automaticky se aktualizuje při změně aplikace a prostředí).

Mimořádně přesný a plynulý provoz – optimálně tvarované patky z PTFE 
poskytují konstantní reakční sílu a tlumí vibrace, aby se myš hladce pohybovala.

Chcete-li podrobné informace o podporovaných aplikacích, navštivte webové stránky, nebo nás kontaktujte.

Produktová řada CadMouse



Volitelná podložka CadMouse Pad díky své vysoce kvalitní povrchové 
úpravě s mikrotexturou podporuje ještě hladší a přesnější pohyby.

K dispozici ve dvou velikostech – CadMouse Pad (350 x 250 mm) 
a CadMouse Pad Compact (250 x 250 mm)

CadMouse Pad
DOKONALÁ ROVNOVÁHA MEZI PŘESNOSTÍ A POHODLÍM

CadMouse Pro
Wireless

CadMouse Pro
Wireless Left

CadMouse Pro
CadMouse Compact 

Wireless
CadMouse Compact

Design myši Plné velikosti,
ergonomická

Plné velikosti,
ergonomická

Plné velikosti,
ergonomická

Kompaktní,
ergonomická

Kompaktní,
ergonomická

Vyhrazené prostřední tlačítko

5 programovatelných kláves

Vysoce přesný optický senzor 7200 DPI 7200 DPI 7200 DPI 7200 DPI 7200 DPI

Mechanická životnost kláves 50 milionů 
kliknutí

50 milionů 
kliknutí

50 milionů 
kliknutí

50 milionů 
kliknutí

50 milionů 
kliknutí

Připojení Univerzální přijímač,
Bluetooth nebo USB kabel

Univerzální přijímač,
Bluetooth nebo USB kabel USB kabel Univerzální přijímač,

Bluetooth nebo USB kabel USB kabel

Výdrž baterie * Až 3 měsíce Až 3 měsíce - Až 3 měsíce -

Záruka 3 roky 3 roky 3 roky 2 roky 2 roky

Speciální cestovní pouzdro - -

Rozměry (DxŠxV): 126 x 74 x 44 mm 126 x 74 x 44 mm 126 x 74 x 44 mm 110 x 67 x 38 mm 115 x 71 x 41 mm

Hmotnost 140 g 140 g 110 g 110 g 96 g

* Výdrž baterie při 8 hodinách provozu denně po dobu 5 dnů v týdnu.

Srovnání modelů CadMouse



Keyboard

Keyboard Pro with Numpad
PRO CAD PROFESIONÁLY, GRAFIKY A KREATIVCE 

Klávesnice plné velikosti se samostatnou numerickou klávesnicí 
byla konstruována tak, aby vám pomohla tvořit digitální 3D modely 
a profesionální návrhy. 

Lepší držení těla. Lepší pracovní postup.– Má úsporné rozměry, abyste si mohli lépe 
umístit myš nebo pero a dosáhnout tak pohodlnější polohy těla Myš i numerickou 
klávesnici můžete používat současně a pracovat rychleji a efektivněji.

Klávesy 3Dconnexion, které se přizpůsobí vašim aplikacím –Dvanáct vyhrazených 
a programovatelných funkčních kláves umožňuje okamžitý přístup k příkazům 
specifickým pro aplikaci, které používáte nejvíce. 

Programovatelná bezdrátová numerická klávesnice – Hladce zapadne do vašeho 
pracovního procesu. Má devět programovatelných kláves včetně čtyř vyhrazených 
3Dconnexion kláves a bezpečné šifrované připojení.

Přesné a snadné psaní – Klávesnice jsou ergonomicky tvarované s matnou povrchovou 
úpravou pro pohodlí a přesnost. Nůžková technologie zajišťuje stabilitu, nízké tření a 
dokonalou odezvu.

Pokročilá opora zápěstí – Opěrka dlaně v plné velikosti poskytuje oporu snižující 
únavu zápěstí. Klávesnice je výjimečně plochá, se skládacími nožičkami pro nastavení.

Bezpečné připojení – Kabelové připojení klávesnice a šifrované připojení numerické 
klávesnice zajišťují bezpečnost. Vestavěný rozbočovač umožňuje připojení všech 
bezdrátových zařízení 3Dconnexion.



Sady SpaceMouse® Kit

Set prvotřídních a ergonomických nástrojů, který nabízí 
profesionálním inženýrům to nejlepší z produktů 3Dconnexion, 
pro přirozený, výkonný a pohodlný obouruční pracovní styl.

SpaceMouse® Enterprise Kit 2
ŠPIČKOVÉ ŘEŠENÍ PRO CAD

Obsahuje produkty:
3D myš SpaceMouse Enterprise
Myš CadMouse Pro Wireless s pouzdrem
Podložka CadMouse Pad
Univerzální USB přijímač 3Dconnexion
Dvouportový rozbočovač USB
Kabel micro-USB 1.5m
Kabel micro-USB 0.5m

Bezdrátové řešení pro konstruktéry, které splňuje 
požadavky mobilních pracovníků na odolné, flexibilní 
pracovní nástroje.

SpaceMouse®  Wireless Kit 2 
MOBILNÍ ŘEŠENÍ PRO CAD

Obsahuje produkty:
3D myš SpaceMouse Wireless s pouzdrem
Myš CadMouse Compact Wireless s pouzdrem  
Podložka CadMouse Pad Compact
Univerzální USB přijímač 3Dconnexion
Kabel micro-USB



youtube.com/3dconnexion

Více informací naleznete na stránkách 
3dconnexion.cz
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