
Katalog produktów
3DCONNEXION TWORZY NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE, PRECYZYJNE I KOMFORTOWE 

URZĄDZENIA PERYFERYJNE NA ŚWIECIE. NASZE PRODUKTY, ZOPTYMALIZOWANE
POD KĄTEM PONAD 300 PROGRAMÓW CAD, POMAGAJĄ INŻYNIEROM, ARCHITEKTOM

I PROJEKTANTOM PRACOWAĆ EFEKTYWNIEJ I TWORZYĆ LEPSZE PROJEKTY.



Linia produktów SpaceMouse®

SpaceMouse Enterprise to najbardziej zaawansowany model myszy 3D. Możliwość 
programowania ponad 30 klawiszy, ergonomiczny kształt oraz dedykowane dla CAD 
unikatowe właściwości spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. 

SpaceMouse® Enterprise
STWORZONY Z MYŚLĄ O NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI SPECJALISTÓW CAD

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) — intuicyjna i 
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków. 

Klawisze szybkich widoków (QuickView Keys) — natychmiastowy dostęp 
do 32 widoków standardowych oraz trzech widoków własnych (wyłącznie na 
modelu SpaceMouse Enterprise).

8 klawiszy modyfikujących — odzwierciedlony z klawiatury układ klawiszy 
specjalnych, takich jak Enter, Delete, Ctrl, Shift, Alt, Esc, Spacja i Tab.

12 inteligentnych klawiszy funkcyjnych — szybki dostęp do ulubionych 
komend aplikacji (automatyczna aktualizacja przy zmianie aplikacji i 
środowiska pracy).

Kolorowy wyświetlacz LCD — pokazuje nazwy i ikony1 funkcji przypisanych 
do inteligentnych klawiszy funkcyjnych zgodnie z paskiem narzędzi aplikacji.

Wirtualny wyświetlacz (On-Screen Display) — przypomina, jakie funkcje 
przypisane są do klawiszy funkcyjnych.

Ergonomiczny kształt — komfortowe ułożenie całej dłoni i wygodny dostęp 
do dużych przycisków.

Przedłużona gwarancja — trzy lata gwarancji + jeden rok dodatkowo 
(wymagana rejestracja produktu) oraz priorytetowa pomoc techniczna.

By dowiedzieć się więcej na temat wspieranych aplikacji, sprawdź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami.

https://3dconnexion.com/pl/supported-software/


Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) — intuicyjna i precyzyjna 
nawigacja cyfrowych modeli i widoków. 

Klawisze szybkich widoków (QuickView Keys) — błyskawiczny dostęp do 12 widoków 
standardowych.

4 klawisze modyfikujące — Ctrl, Shift, Alt i Esc.

4 inteligentne klawisze funkcyjne — szybko wywołuj ulubione polecenia (automatycznie 
aktualizowane wraz ze zmianą aplikacji i środowiska).

 Wirtualny wyświetlacz — umożliwia szybki przegląd funkcji przypisanych do klawiszy na 
ekranie komputera.

 Ergonomiczna konstrukcja — pełnowymiarowe oparcie nadgarstka i duże przyciski 
podobne do klawiaturowych.

SpaceMouse Pro to optymalne narzędzie dla inżynierów, projektantów i 
architektów do projektowania 3D w różnych gałęziach przemysłu. Zapewnia 
intuicyjną i wygodną nawigację 3D w aplikacjach CAD, której nie może 
zagwarantować praca ze standardową myszą i klawiaturą.

SpaceMouse®

 Pro
STANDARDOWE ROZWIĄZANIE DLA INŻYNIERII

Dostępna jest również wersja bezprzewodowa: 
SpaceMouse® Pro Wireless

Linia produktów SpaceMouse®



Niezależnie od tego, czy przeglądasz rysunki 3D z zespołem, czy przedstawiasz 
pomysły na projekt na spotkaniu z klientem, SpaceMouse Wireless umożliwia 
efektywną nawigację w aplikacjach 3D w dowolnym miejscu.

SpaceMouse Compact, o klasycznym, kompaktowym 
kształcie to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają 
intuicyjnego, precyzyjnego i wydajnego sposobu 
nawigacji po środowisku 3D w aplikacjach CAD.

SpaceMouse®

 Wireless
ZAAWANSOWANA NAWIGACJA 3D GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) — intuicyjna i 
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków. 

 Bezprzewodowa wolność — technologia bezprzewodowa 2,4 GHz firmy 
3Dconnexion® zapewnia niezawodny dostęp do treści 3D w czasie rzeczywistym.

Miesiąc pracy akumulatora — mysz SpaceMouse Wireless może pracować 
nawet miesiąc bez konieczności ładowania.

Doskonała, ergonomiczna konstrukcja — niewielkie rozmiary, elegancka 
podstawa ze szczotkowanej stali, dwa wygodnie ulokowane przyciski.

Czujnik z technologią 6 stopni swobody ruchu (6DoF) — intuicyjna i 
precyzyjna nawigacja cyfrowych modeli i widoków. 

Doskonała, ergonomiczna konstrukcja — niewielkie rozmiary, elegancka 
podstawa ze szczotkowanej stali, dwa wygodnie ulokowane przyciski.

SpaceMouse® Compact
ZAPROJEKTOWANY DLA ZAAWANSOWANEJ NAWIGACJI 3D

Linia produktów SpaceMouse®

Dołączony futerał dopasowany do kształtu — 
wytrzymałe, usztywnione etui ochronne.



Porównanie modeli SpaceMouse®

SpaceMouse Enterprise SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro SpaceMouse Wireless SpaceMouse Compact

Nawigacja Najlepsza nawigacja 3D Profesjonalna
nawigacja 3D

Profesjonalna
nawigacja 3D

Zaawansowana 
nawigacja 3D

Zaawansowana 
nawigacja 3D

Design Doskonała ergonomia Zaawansowana 
ergonomia

Zaawansowana 
ergonomia

Ergonomiczny, 
kompaktowy kształt

Ergonomiczny, 
kompaktowy kształt

Inteligentne klawisze funkcyjne 12 4 4 - -

Programowalne klawisze 31 15 15 2 2

Wyświetlacz
Wyświetlacz LCD

Wirtualny na ekranie 
monitora

Wyświetlacz wirtualny 
na ekranie monitora 

Wyświetlacz wirtualny 
na ekranie monitora - -

Klawisze szybkich widoków 10 + klawisz wyłączający 
rotację z diodą LED

4 + klawisz wyłączający 
rotację

4 + klawisz wyłączający 
rotację - -

Klawisze modyfikujące 8 (Ctrl, Alt, Shift, Esc, Enter, 
Space, Delete, Tab)

4
(Ctrl, Alt, Shift, Esc)

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

Klawisze widoków własnych 
CustomView

3 - - - -

Łączność Kabel USB
Bezprzewodowa 

technologia
2,4GHz lub kabel USB

Kabel USB
Bezprzewodowa 

technologia
2,4GHz lub kabel USB

Kabel USB

Czas pracy baterii * - 2 miesiące - 1 miesiąc -

Gwarancja 3 lata + 1** rok 3 lata 3 lata 2 lata 2 lata

Dopasowany futerał w pakiecie - - -

Wymiary (DłxSzerxWys) 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

Waga 800 g 563 g 670 g 450 g 480 g

* Czas pracy baterii przy założeniu 8-godzinnej pracy, 5 dni w tygodniu 
** Aby uzyskać dodatkowy 1 rok gwarancji, należy zarejestrować produkt w ciągu 90 dni od daty zakupu.  



CadMouse Pro Wireless Left, CadMouse Pad

Dostępna w wersji  
dla osób leworęcznych: 
CadMouse Pro Wireless Left

Linia produktów CadMouse

Dedykowany przycisk środkowy — inteligentna i ergonomiczna konstrukcja 
urządzenia CadMouse sprawia, że nie trzeba już klikać kółkiem myszy.

Trzy rodzaje łączności — mysz można podłączyć do komputera za pomocą 
uniwersalnego odbiornika USB 3Dconnexion, technologii Bluetooth lub kabla USB.

Akumulator litowo-polimerowy — czas pracy wynosi 3 miesiące oraz 
ładowanie za pomocą kabla USB podczas pracy.

QuickZoom — szybkie i proste powiększanie i pomniejszanie projektów za 
pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem. Poziom powiększania można 
doprecyzować trzymając przycisk wciśnięty. 

SmartScroll — automatyczne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością 
co do kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w dokumentach i 
przeglądarkach.

Przycisk Top Button — menu radialne zapewnia szybki dostęp do 4 lub 8 
ulubionych komend (automatycznie aktualizowanych przy zmianie aplikacji).

Wyjątkowa precyzja i płynność pracy — zaawansowany czujnik i specjalnie 
opracowane ślizgacze PTFE zapewniają dokładność ruchów i tłumienie wibracji.

Pełnowymiarowa mysz zaprojektowana specjalnie dla nowoczesnego profesjonalisty CAD. Zapewnia doskonałą 
ergonomię, posiada dedykowany przycisk środkowy, optyczny czujnik o wysokiej rozdzielczości 7200 dpi i 
wbudowany akumulator zapewniający czas pracy do trzech miesięcy użytkowania między ładowaniami.

CadMouse Pro Wireless
PRECYZYJNA, ERGONOMICZNA MYSZ DLA PROFESJONALISTÓW CAD
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Dołączony futerał dopasowany do kształtu — 
wytrzymałe, usztywnione etui ochronne.

https://3dconnexion.com/pl/supported-software/


CadMouse Pro, CadMouse Pad

Linia produktów CadMouse

Pełnowymiarowa mysz przewodowa z precyzyjnym czujnikiem laserowym 
o rozdzielczości 7200 dpi i specjalnymi funkcjami do zastosowań w CAD 
umożliwia wygodną i wydajną pracę.

CadMouse Pro
STWORZONA Z MYŚLĄ O PROFESJONALISTACH

Dedykowany przycisk środkowy — inteligentna i ergonomiczna konstrukcja 
urządzenia CadMouse sprawia, że nie trzeba już klikać kółka myszy.

QuickZoom — szybkie i proste powiększanie i pomniejszanie projektów za 
pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem. Poziom powiększania można 
doprecyzować trzymając przycisk wciśnięty.

SmartScroll — automatyczne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością 
co do kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w dokumentach i 
przeglądarkach.

Przycisk Top Button — menu radialne zapewnia szybki dostęp do 4 lub 8 
ulubionych komend (automatycznie aktualizowanych przy zmianie aplikacji).

Wyjątkowa precyzja i płynność pracy — zaawansowany czujnik i specjalnie 
opracowane ślizgacze PTFE zapewniają dokładność ruchów i tłumienie wibracji.

Odwiedź witrynę internetową lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat  
 obsługiwanych aplikacji. 

https://3dconnexion.com/pl/supported-software/


Linia produktów CadMouse

Dedykowany przycisk środkowy — inteligentna i ergonomiczna konstrukcja 
urządzenia CadMouse sprawia, że nie trzeba już klikać kółka myszy.

Trzy rodzaje łączności — mysz można podłączyć do komputera za pomocą 
uniwersalnego odbiornika USB 3Dconnexion, technologii Bluetooth lub kabla USB.

Akumulator litowo-polimerowy — czas pracy wynosi 3 miesiące, ładowanie za 
pomocą kabla USB podczas pracy.

QuickZoom — szybkie i proste powiększanie i pomniejszanie projektów za 
pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem. Poziom powiększania można 
doprecyzować trzymając przycisk wciśnięty. 

SmartScroll — automatyczne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością 
co do kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w dokumentach i 
przeglądarkach.

Przycisk Top Button — menu radialne zapewnia szybki dostęp do 4 lub 8 
ulubionych komend (automatycznie aktualizowanych przy zmianie aplikacji).

Wyjątkowa precyzja i płynność pracy — zaawansowany czujnik i specjalnie 
opracowane ślizgacze PTFE zapewniają dokładność ruchów i tłumienie wibracji.

Kompaktowa mysz bezprzewodowa z precyzyjnym energooszczędnym 
czujnikiem optycznym o rozdzielczości 7200 dpi i czasem pracy 
akumulatora do 3 miesięcy.

CadMouse Compact Wireless
STWORZONA DLA MOBILNYCH SPECJALISTÓW CAD

CadMouse Compact Wireless, CadMouse Pad Compact
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Dołączony futerał dopasowany do kształtu — 
wytrzymałe, usztywnione etui ochronne.

https://3dconnexion.com/pl/supported-software/


CadMouse Compact, CadMouse Pad

Linia produktów CadMouse

Doskonała, przewodowa mysz komputerowa, stworzona z myślą o 
projektantach i inżynierach, którzy preferują kompaktowe urządzenia 
wskazujące ze względu na wielkość dłoni i sposób ich trzymania.

CadMouse Compact
ERGONOMICZNA, KOMPAKTOWA MYSZ DLA PROFESJONALISTÓW

Dedykowany przycisk środkowy — inteligentna i ergonomiczna konstrukcja 
urządzenia CadMouse sprawia, że nie trzeba już klikać kółka myszy.

QuickZoom — szybkie i proste powiększanie i pomniejszanie projektów za 
pomocą jednego kliknięcia przycisku pod kciukiem. Poziom powiększania można 
doprecyzować trzymając przycisk wciśnięty. 

SmartScroll — automatyczne powiększanie i pomniejszanie z dokładnością 
co do kliknięcia w aplikacjach CAD lub szybkie przewijanie w dokumentach i 
przeglądarkach.

Przycisk Top Button — menu radialne zapewnia szybki dostęp do 4 lub 8 
ulubionych komend (automatycznie aktualizowanych przy zmianie aplikacji).

Wyjątkowa precyzja i płynność pracy — zaawansowany czujnik i specjalnie 
opracowane ślizgacze PTFE zapewniają dokładność ruchów i tłumienie wibracji.

Odwiedź witrynę internetową lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat  
 obsługiwanych aplikacji. 

https://3dconnexion.com/pl/supported-software/


Opcjonalna podkładka pod mysz CadMouse Pad zapewnia jeszcze bardziej 
płynny i precyzyjny ruch dzięki wysokiej jakości powłoce z mikroteksturą.

Dostępna w 2 rozmiarach — CadMouse Pad (350 x 250 mm)  
i CadMouse Pad Compact (250 x 250 mm)

CadMouse Pad
IDEALNA RÓWNOWAGA POMIĘDZY PRECYZJĄ I KOMFORTEM

CadMouse Pro
Wireless

CadMouse Pro
Wireless Left

CadMouse Pro CadMouse Compact Wireless CadMouse Compact

Wielkość i kształt Pełnowymiarowa
ergonomiczna

Pełnowymiarowa
ergonomiczna

Pełnowymiarowa
ergonomiczna

Kompaktowa
ergonomiczna

Kompaktowa
ergonomiczna

Dedykiwany przycisk środkowy

5 programowalnych przycisków 

Optyczny czujnik 
o wysokiej rozdzielczości

7200 DPI 7200 DPI 7200 DPI 7200 DPI 7200 DPI

Żywotność mechaniczna 
przycisków

50 milionów kliknięć 50 milionów kliknięć 50 milionów kliknięć 50 milionów kliknięć 50 milionów kliknięć

Łączność
Bezprzewodowa 

technologia 2,4GHz, 
Bluetooth lub kabel USB

Bezprzewodowa 
technologia 2,4GHz, 

Bluetooth lub kabel USB
Kabel USB

Bezprzewodowa 
technologia 2,4GHz, 

Bluetooth lub kabel USB
Kabel USB

Czas pracy baterii* Do 3 miesięcy Do 3 miesięcy - Do 3 miesięcy -

Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata 2 lata 2 lata

Dopasowany futerał w pakiecie - -

Wymiary (Dł x Szer x Wys): 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

Waga 140 g 140 g 110 g 110 g 96 g

* Czas pracy baterii przy założeniu 8-godzinnej pracy, 5 dni w tygodniu.

Porównanie modeli CadMouse



Keyboard

Keyboard Pro with Numpad
DLA PROFESJONALISTÓW CAD, GRAFIKÓW I TWÓRCÓW

Pełnowymiarowa klawiatura z oddzielną klawiaturą numeryczną 
została skonstruowana po to, by wspomóc tworzenie cyfrowych 
modeli 3D i profesjonalnych projektów.  

Naturalna postawa. Doskonała organizacja pracy – Niewielka szerokość umożliwia 
bardziej ergonomiczne umiejscowienie myszy lub cyfrowego długopisu, co przekłada się 
na naturalniejszą, wygodniejszą postawę ciała przy pracy. Możliwość używania myszy i 
klawiatury numerycznej jednocześnie sprawia, że praca jest szybsza i bardziej efektywna.

Klawisze 3Dconnexion dostosowują się do używanych aplikacji – Dwanaście 
programowalnych klawiszy funkcyjnych zapewnia natychmiastowy dostęp do najczęściej 
używanych funkcji wybranych aplikacji. 

Programowalna i bezprzewodowa klawiatura numeryczna – Pomaga w organizacji pracy, 
dzięki dziewięciu programowalnym klawiszom, w tym czterem klawiszom 3Dconnexion oraz 
dzięki bezpiecznej, szyfrowanej łączności.

Precyzyjne i lekkie pisanie – Klawisze są ergonomiczne i pokryte matową powłoką, 
zapewniającą komfort i precyzję. Klawisze z mechanizmem motylkowym gwarantują 
stabilność, niewielki opór oraz doskonały poziom czułości.

Wygodne wsparcie nadgarstków – Pełnowymiarowa podpórka zapewnia wsparcie w 
celu zmniejszenia zmęczenia nadgarstków. Płaska klawiatura posiada rozkładane stopki 
pozwalające na regulację wysokości.

Bezpieczna łączność – Klawiatura przewodowa i szyfrowane połączenie z klawiaturą 
numeryczną zapewniają pełne bezpieczeństwo. Wbudowany hub łączy wszystkie 
bezprzewodowe urządzenia firmy 3Dconnexion.



Zestawy SpaceMouse®

Zestaw topowych i ergonomicznych narzędzi 3Dconnexion zapewnia 
profesjonalistom CAD wszystko, co najlepsze dla najbardziej naturalnego 
i efektywnego, oburęcznego stylu pracy.

SpaceMouse® Enterprise Kit 2
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE CAD

Produkty w zestawie:
Mysz 3D SpaceMouse Enterprise
Mysz CadMouse Pro Wireless (etui w zestawie)
Podkładka CadMouse Pad 
Uniwersalny odbiornik USB firmy 3Dconnexion
Dwuportowy hub USB
Kabel micro USB 1.5m
Kabel micro USB 0.5m

Bezprzewodowe rozwiązanie do projektowania spełniające 
wymogi mobilnych pracowników w zakresie wytrzymałych i 
elastycznych narzędzi pracy.

SpaceMouse® Wireless Kit 2
MOBILNE ROZWIĄZANIE CAD

Produkty w zestawie:
Mysz 3D SpaceMouse Wireless z futerałem
Mysz CadMouse Compact Wireless z futerałem
Podkładka pod mysz CadMouse Pad Compact
Uniwersalny odbiornik USB firmy 3Dconnexion
Kabel micro USB



youtube.com/3dconnexion
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