
Penclic AB is een Zweeds 
bedrijf dat de recentste 
technologie combineert met een 
gestroomlijnd, ergonomisch 
design. Onze producten maken uw 
werk op de computer functioneler 
en efficiënter. Wij streven steeds 
naar duurzaamheid, kwaliteit 
en zorg. Zo kunt u genieten van 
accessoires die net zo intelligent 
en innovatief zijn als u zelf bent. 

 

Smile. Done.

Penclic AB
Vendevägen 90  /  182 32 Danderyd  /  Sweden
contact@penclic.se  /  www.penclic.se
Telefoon: +46 8 544 98 995

Waarom kiezen voor  Penclic 
Mouse™? 
• Uiterst nauwkeurig – U kunt 

nauwkeuriger werken

• Intelligent ergonomisch design 
– U hebt minder pijn

• Snel en doeltreffend – U krijgt 
meer werk gedaan op kortere tijd

• Eenvoudig – Een aangename 
ervaring met de muis

Clic.

Point.

Go.

Een intelligente computermuis voor  
de intelligente computergebruiker.



Denk eens aan alles wat er sinds 
de jaren ’80 is gebeurd. We 
hebben nu mobiele telefoons, 
digitale muziek en het internet is 
een vaste waarde geworden. Door 
de jaren heen werden de meeste 
producten verfijnd, verbeterd en 
uitgebreid ontwikkeld. Helaas 
kwam de nederige computermuis 
tot nu toe niet in aanmerking voor 
deze voorkeursbehandeling. Maar 
daar komt nu verandering in met 
de Penclic Mouse! 

Nauwkeurige resultaten in 
minder tijd - je de perfecte 
werkpositie

Penclic Mouse R2™  
– Draadloos

•	 5 knoppen en scrollwiel
•	 Lasersensor
•	 Werkt op vrijwel elk 

oppervlak zonder muismat of 
tablet

•	 Compatibel met Mac OS en 
Windows

•	 Nano USB-ontvanger.
Draadloos bereik minimaal  
5 meter

•	 AAA 1,2 V NiMh oplaadbare 
batterij (bij dagelijks 
gebruik duurt het ongeveer 
2 maanden voor de batterij 
moet worden opgeladen)

•	 800 – 1200 – 1600 – 2400 dpi
•	 2 jaar garantie

Penclic Mouse D2™  
– Met kabel

•	 5 knoppen en scrollwiel
•	 Lasersensor
•	 Werkt op vrijwel elk oppervlak 

zonder muismat of tablet
•	 Compatibel met Mac OS en 

Windows
•	 USB-aansluiting
•	 800 - 1200 - 2400 dpi
•	 Kabellengte 1,60 meter
•	 5 Volt, 100 mA
•	 2 jaar garantie 

Penclic MouseTM – Sneller en beter met een elegant 
ontwerp
Penclic biedt u een volledig nieuwe computermuis. In deze muis 
combineert Penclic innovatief Zweeds design en geavanceerde 
technologie, wat zorgt voor een verbazingwekkende nieuwe 
ervaring voor de gebruiker. 

De Penclic Mouse ligt in het verlengde van onze 
lichaamsbewegingen en maakt gebruik van de natuurlijke 
kracht en behendigheid van onze vingers en handen. Zo 
wordt een gezonde en natuurlijke werkhouding gecreëerd. De 
gestroomlijnde	en	efficiënte	Penclic	Mouse	maakt	komaf	met	
eindeloos klikken en onnodige cursorbewegingen. De innovatieve 
pengreep van Penclic elimineert gezondheidsproblemen, zoals 
RSI (Repetitive Strain Injury), die optreden bij het gebruik van een 
traditionele computermuis.

Het eindresultaat is een stijlvolle, ergonomische en uiterst 
praktische muis die kan worden gebruikt door iedereen, zowel 
in veeleisende beroepen als voor thuisgebruik. U zal aangenaam 
verrast zijn door de fantastische gebruikerservaring die de 
Penclic Mouse u biedt.

Nauwkeurige resultaten in minder tijd
De Penclic Mouse oogt, voelt en beweegt als een pen. De zachte 
pengreep biedt een ongeëvenaarde cursorervaring. De Penclic 
Mouse reageert zo snel en is zo intuïtief dat het lijkt alsof de 
muis zelf aanvoelt waarheen u de muiscursor wilt verplaatsen. 
Dankzij de Penclic Mouse kunnen gebruikers nauwkeuriger 
werken, wat leidt tot betere resultaten in minder tijd.

Aan de slag!
•	 Houd de Penclic Mouse tussen uw duim en 

wijsvinger – net alsof u een pen vasthoudt. 

•	  Pas de hoek van de pen aan uw persoonlijke 
greep aan. 

•	  Test de cursorsnelheid en stem deze af op de 
beweging van uw handen. Pas indien nodig de 
dpi aan.

•	  Als u een draadloze muis hebt, mag u niet 
vergeten de Nano USB-ontvanger in de USB-
poort te pluggen. 

•	  U kunt meteen aan de slag! De Penclic Mouse 
maakt urenlang werken en surfen eenvoudig 
en	efficiënt.	

Creëer de perfecte werkhouding
De Penclic Mouse creëert een ontspannen 
en natuurlijke werkhouding. Uw 
onderarm blijft op het bureaublad rusten, 
waardoor u minder pijn krijgt. De cursor 
kan snel en doeltreffend over het hele 
computerscherm worden bewogen. 
Dankzij de Penclic Mouse kan de gebruiker 
voor of naast de computer werken. In 
combinatie met de comfortabele pengreep 
vermindert dit het risico op RSI. 


