
Kompaktní, vysoce 
výkonný 3D
ovladač pro 
konstruktéry 

a návrháře

Kompaktní silák

SpaceTraveler je kompaktní High-End polohovací 
zařízení firmy 3Dconnexion. Svou příruční velikostí 
je ideálním přístrojem pro pracovní prostředí s omezeným 
prostorem. SpaceTraveler se vejde také do všech aktovek 
a pouzder na notebooky a je tak vhodným polohovacím 
zařízením na cesty. SpaceTraveler nabízí všechny výhody 
3D polohovacího zařízení ve zcela novém a dobře 
ovladatelném formátu.

Síla dvou rukou

SpaceTraveler dostanete v balení 
s myší Logitech MouseMan Traveler. 
Pomocí tohoto mobilního řešení můžete 
na cestách pracovat oběma rukama: 
ruka na controlleru současně posouvá, 
zoomuje a rotuje 3D objekty, zatímco 

ruka s 2D myší modely upravuje. Tímto způsobem 
dosáhnete lepšího využití a vytížení obou rukou. 
Polohovací zařízení a myš se výborně doplňují.

Větší výkon & lepší ovladatelnost

Uživatelé dosáhnou pomocí polohovacích zařízení nárůst 
produktivity až o 30% a redukce pracovních úkonů, 
které je nutno vykonat s běžnou myší, až o 50%. 
Nejčastěji používanými příkazy lze obsadit osm volně 
programovatelných tlačítek, takže tyto příkazy může 
uživatel provádět pouhým stiskem tlačítka. Více než 
250.000 zákazníků na celém světě využívá 3D polohovací 
zařízení firmy 3Dconnexion pro uživatelsky přívětivější 
a produktivnější práci oběma rukama.

www.3Dconnexion.com

Přehled nejdůležitějších předností

• Neopotřebovatelný optický měřicí systém
• 8 modře podsvícených, volně programovatelných tlačítek
• Tělo z nerezu, ovládací klobouček se soft-coatingem
• Podporuje více než 100 aplikací

™

Malé rozměry. Velký výkon.
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Podporováno více jak 100 aplikací

Řešení pro CAD/CAM/CAE 
profesionální aplikace Další podporované aplikaceDesign a vizualizace

Aktuální seznam aplikací naleznete na www.3Dconnexion.com/software/drivers

Specifikace

Citlivost

Tlačítka

Rozhraní

Zástrčka

Hmotnost

Rozměry

EMU-Standardy

Záruka

Volně nastavitelná

8, volně programovatelné

USB

USB

0,45 kg (1,0 lb)

213 x 76 x 152 mm
(d x š x v)  (8,5“ x 3,0“ x 6,0“)
FCC, VCCI, TUV/GS, CE – Class IV

3 roky

• Procesory Intel® Pentium® 4/III/II/Celeron™ 
 nebo AMD-K6®/Athlon™

• 20 MB volné paměti na HDD pro ovladač a Plug-in 
 instalaci (CD-ROM)

• Interface USB 1.1

Systémové požadavky

Ovladače

• Windows 2000 & XP

• Mac OS X

• LINUX

SpaceTraveler™

• AutoCAD®

• Autodesk Inventor®

• ANSYS®

• CATIA®

• EdgeCAM®

• I-deas®

• Pro/ENGINEER®

• Unigraphics®

• Solid Edge®

• SolidWorks®

• 3ds max®

• BodyPaint 3D®

• Cinema 4D®

• Maya®

• MOTIONBUILDER™

• Presenter 3D™

• Rhino 3D®

• StudioTools®

• Softimage|XSI® 
 (připravujeme)

• Adobe® Acrobat

• Adobe® Photoshop

• Internet Explorer

• Microsoft Office 2000 & novější 

   (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

• Microsoft Outlook Express®

• Microsoft® Project 2000 & 2002

• Windows Explorer
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