
Penclic Mouse D3™
Penclic Mouse™ tar datormusen till nästa nivå. Den nytänkande designen i kombination 
med ergonomi ger en helt ny användarupplevelse. Eftersom D3 musen förlänger din kropps 
rörelser och drar nytta av din fingertoppskänsla blir arbetet mer effektivt och enkelt när 
du surfar och redigerar dokument. Det smarta penngreppet är dessutom så skonsamt för 
kroppen att det motverkar skador och förslitningar. Penclic Mouse™, datormusen med 
svenskdesign kombinerar den senaste tekniken med snygg formgivning och ergonomi.

D3 musen passar perfekt för både vänster- och högerhänta användare. Den nya 
symmetriska designen och med skrollhjulet placerat i mitten på pennans skaft erbjuder 
Penclic upplevelsen till alla.
 
Exakt Resultat på kortare tid
Penclic Mouse™ ser ut, känns och rör sig som en penna. Det smidiga penngreppet ger 
möjlighet att dra nytta av den fantastiska kontroll vi har i fingrar och händer, du blir exakt 
och precis i ditt arbete. Vinsten är bättre resultat på kortare tid och mer tid över till annat.

Perfekt position när du arbetar
Tack vare att D3 musen är ergonomiskt designad får du en naturlig och avslappnad 
arbetsställning som inte sliter på kroppen. Din arm får stöd mot hela arbetsytan och 
du kan enkelt flytta muspekaren över skärmen utan felaktig muskelbelastning eller 
onaturliga vridningar. Du kan arbeta så väl bredvid som framför datorn, vilket ger större 
möjlighet att variera arbetsställningen. Detta i kombination med penngreppet förebygger 
och motverkar spänningar i arm, axel och nacke (mer känt som musarm).

Teknisk fakta Penclic Mouse D3™
• 3 knappar och skrollhjul
• För både vänster- och högerhänta användare
• Lasersensor
• Fungerar på nästan alla ytor utan musmatta eller underlägg
• Mac & PC kompatibel
• 2 års garanti
• Dpi 800 – 1200 – 1600
• 1.6 meter sladd
• Rating 5V 100mA
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