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SpacePilot Pro
™

Nawigacja 3D dla Profesjonalistów

Doskonałość w projektowaniu
dla inżynierów
W dzisiejszym świecie jest wiele wyzwań, które stoją przed podmiotami
z branż intensywnie korzystających z CAD. Popyt na coraz bardziej
zaawansowane produkty, krótki czas wprowadzania dóbr na rynek oraz
ciągłe dążenie do bardziej efektywnych cykli produkcyjnych wymagają od
inżynierów CAD zwiększonych osiągów pracy.
SpacePilot™ Pro został stworzony, aby pomóc osiągnąć zamierzone cele
oraz by przodować w dzisiejszych, wysoce wymagających, środowiskach
programów 3D.

SpacePilot Pro
™

Nawigacja 3D dla Profesjonalistów

Asystent LCD oraz Menu wyświetlane na ekranie (OSD*)

Zaawansowana Nawigacja
SpacePilot Pro posiada opatentowany przez ﬁrmę
3Dconnexion™ sensor kontroli 6-ciu stopni swobody ruchu. Delikatny nacisk, pociągnięcie, obrócenie
lub nachylenie kompaktowego drążka urządzenia
generuje płynny ruch przesuwania, przybliżania, oddalania i rotacji modeli 3D. Przypomina to sięgnięcie
w głąb ekranu i trzymanie modelu w dłoni. Klawisze
Szybkiej Nawigacji QuickView zapewniają szybki
dostęp do 32 standardowych widoków gwarantując
niezrównany poziom kontroli, który usprawnia badanie modelu, co prowadzi do szybszego wykrywania
błędów i lepszej jakości projektów.

Kolorowy wyświetlacz LCD zapewnia natychmiastową
widoczność funkcji przypisanych do klawiszy, skrzynki
wiadomości e-mail*, zadań, wpisów do kalendarza,
pozwalając na szybki dostęp do ważnych informacji
bez przerywania pracy. Za pomocą Menu (OSD*)
wyświetlanego na ekranie komputera można łatwo
sprawdzić, jakie funkcje są przypisane do klawiszy.

Aplet klawiszy funkcyjnych

Aplet e-mail

Aplet kalendarza

Aplet zadań

Przesuń
w lewo/w prawo

Przesuń
w górę/dół

Zoom

Przechyl w górę/w
dół (wzdłuż osi x)

* Microsoft® Outlook® 2003 lub nowsza wersja.

Przechyl
w przód/w tył
(wzdłuż osi y)

Podwyższony komfort

Skuteczna Kontrola Aplikacji

Precyzyjnie wykończone, wyproﬁlowane miejsce na nadgarstek pozwala na wygodne używanie
kompaktowego drążka manipulatora, zapewniając
dokładną kontrolę i eliminując wysiłek. Najczęściej
używane klawisze są wygodnie rozmieszczone,
zapewniając komfort pracy nawet podczas najdłuższych sesji projektowania.

Rzeczywisty rozmiar

Pięć w pełni modyﬁkowalnych, dwufunkcyjnych Inteligentnych klawiszy funkcyjnych zapewnia stały dostęp do
dziesięciu najczęściej używanych komend. Model SpacePilot™
Pro rozpoznaje aktywne aplikacje i środowisko pracy oraz
automatycznie przypisuje odpowiednie polecenia. Kolorowy
wyświetlacz LCD oraz Menu wyświetlane na ekrane (OSD*)
pozwalają na podgląd funkcji przypisanych do klawiszy i
optymalizację pracy.

* Dostępne wkrótce

Wypróbuj model SpacePilot™ Pro
www.3dconnexion.eu/spp

Przechyl
w prawo/w lewo
(wzdłuż osi z)
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Seria profesjonalna

SpaceMouse™ Pro
SpaceNavigator™
for Notebooks

SpaceNavigator™

Nawigacja
• Technologia 6DoF ﬁrmy 3Dconnexion

•

•

•

•

• Kompaktowy Drążek Manipulatora

•

•

•

•

• Szybka Nawigacja QuickView

32 widoki

12 widoków

• Klawisze Ustawień Nawigacji

Szybkość, rotacja,
przesuwanie/zoom,
tryb główny

Rotacja

10
(31)

4
(15)

2 lata

2 lata

Wydajność
• Inteligentne klawisze funkcyjne
(programowalne klawisze)
• Obsługa wizualna

Kolorowy wyświetlacz LCD
Menu wyświetlane na ekranie (OSD)
z Asystentem Pracy i menu
wyświetlanym na ekranie (OSD*)

Komfort
• Profesjonalnie wyproﬁlowane
miejsce na nadgarstek
• Klawisze pomocnicze klawiatury
(Ctrl, Alt, Shift, Esc)
Gwarancja

Pełny rozmiar

Pełny rozmiar

•

•

3 lata

3 lata

* Dostępne wkrótce

Obsługa ponad 200 aplikacji
• SolidWorks®
• CATIA® (V4-V6)
• Inventor®
• 3ds Max®
• Maya®
• AutoCAD®
• Revit®

• Creo™ Parametric
(przedtem Pro/ENGINEER)
• NX™
• Solid Edge®
• Cinema 4D®
• LightWave™
• SketchUp™

Obsługiwane systemy operacyjne

Dodatkowe informacje

Informacje można znaleźć na stronach
firmy 3Dconnexion poświęconych
produktom.

• Wymiary (dł. x szer. x wys.):
231 mm x 150 mm x 58 mm
9,1” x 5,9” x 2,3”
• Waga (z kablem)
880 g/1,94 lb
• Gwarancja
3 lata
• Certyfikaty i rejestracja
CE, FCC (Part 15, Class B), BSMI,
CTICK, cUL, GOST, RRL, TUV,
VCCI, WEEE, WHQL

Kompletna lista wspieranych
aplikacji na stronie
www.3dconnexion.eu/solutions

Europe / CEMA

EMEA

Wrocław, Poland
Tel.: +48 71 343 57 98
Fax: +48 71 788 54 83
Tech. Support: +48 22 584 42 74
E-mail:
eesales@3dconnexion.com

3Dconnexion SAM
Tel.: +377 97 97 67 05
Fax: +377 97 97 67 06
E-mail:
emea@3dconnexion.com

Edukacja

education@3dconnexion.com

Więcej informacji na

www.3dconnexion.eu
facebook.com/3dconnexion
twitter.com/3dconnexion
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SpacePilot™ Pro

Seria standardowa

