De LipStick, een alternatieve muis.

Shannon Electronics introduceert een
nieuwe, met de mond bedienbare
computermuis

De LipStick is een goed alternatief voor mensen die geen standaard
computermuis kunnen gebruiken. Bij de LipStick worden alle muisfuncties
met de mond bediend. De muiscursor volgt de bewegingen van de mond,
het klikken van de muisknoppen gebeurt met de lippen.
De LipStick onderscheidt zich van bestaande ‘mondmuizen’ door:

• Bediening door kracht
Slechts minimale hoofdbewegingen zijn nodig. De benodigde kracht is
instelbaar van zeer klein tot groot. In de gevoeligste stand is 10 gram
voldoende om de cursor te bewegen.
• Uitstekende controle over muisbewegingen
Zeer nauwkeurig bij kleine bewegingen. Pixel voor pixel is goed
mogelijk. Automatische versnelling voor grote en snelle bewegingen. De
cursor beweegt vloeiend en zonder schokken over het beeldscherm.

LipStick

• Klikken met de lippen
Capacitieve sensoren meten
de positie van de lippen. Links
of rechts klikken gebeurt door
het optillen van één van de
lippen, niet door blazen of
zuigen.Vrije keuze welke lip
welke knop bedient.
Eenvoudige mogelijkheid voor
slepen met de muis.

• Volledig gesloten behuizing
Geen hygiënische problemen met
speeksel in het apparaat omdat de
behuizing geheel gesloten is.
Schoonmaken is eenvoudig. De LipStick
is bestand tegen alle gangbare
schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen.

• Plug and Play
De LipStick werkt plug and play uit de doos. De fabrieksinstellingen
voldoen voor de meeste gebruikers.
Ook wordt een eenvoudig te
bedienen Windows programma
bijgeleverd om, indien nodig,
diverse instellingen aan te passen.
Kiezen tussen tot zes verschillende
opgeslagen instellingen gaat
eenvoudig en snel. Met Windows
veranderde instellingen gelden
ook voor andere typen computers.

• Solide constructie
De LipStick heeft geen bewegende of slijtende onderdelen die
regelmatig vervangen moeten worde. De metalen behuizing is goed
bestand tegen schokken en trillingen. Het mondstuk is van
hoogwaardige medische kunststof en bestand tegen bijten.

• Leverbaar in zwart en zilverkleurige uitvoering
• Universeel bruikbaar
USB aansluiting, geschikt voor Windows PC, Apple, Linux en de
meeste Android tabletten of telefoons.
In combinatie met een schermtoetsenbord en tekst naar spraak
software, kan een eenvoudig te bedienen, voordelig en krachtig
communicatiehulpmiddel gerealiseerd worden.
•

Lage prijs
De LipStick is beduidend voordeliger dan vergelijkbare alternatieven.
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