Bodino Bedrade Optische Muis USB door David Lindner
Creëer een kleurrijke computer met deze door David Lindner ontworpen Optische Muis!

Artikkelnummer

BO70006

EAN code

404116670065

Master carton

30

Casepack

6

OVERZICHT
- Eén van de exclusief ontworpen producten in de Bodino reeks
- Ontwerp genaamd "Moving Chakras" gemaakt door David Lindner
- In beperkte oplage leverbaar
- Verpakking is verzegeld met zegel van echtheid
- Optische muis met USB aansluiting
- Voor gebruik in huis, op kantoor en onderweg
- Uitgerust met twee knoppen en een scroll-wiel
- 2 Jaar garantie

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Interface: USB
- DPI: 1000
- Cable length: 1.5m

SYSTEEMEISEN
- Eén beschikbare USB poort

ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN
- Linux
- MAC OS X 10.6.x
- MAC OS X 10.5.x
- MAC OS X 10.4.x
- MAC OS X 10.3.x
- Windows 2008 64bit
- Windows 2008 32bit
- Windows 2003 64bit
- Windows 2003 32bit
- Windows 7 64bit
- Windows 7 32bit
- Windows Vista 64bit
- Windows Vista 32bit
- Windows XP 64bit
- Windows XP 32bit
- Windows 2000 SP4
- Windows Millennium
- Windows 98 SE

Weg met je saaie zwarte of grijze muis! Eminent presenteert met trots een speciaal ontworpen muis in de Bodino reeks. Deze Bedrade
Optische Muis is ontworpen door David Lindner en uitgerust met een USB aansluiting. Je kunt het op praktisch elke computer aansluiten.
Bodino - Art of mouse
De computer muis heeft een verandering te weeg gebracht in het dagelijks leven van mensen uit alle leeftijdsgroepen, zowel op de zaak als thuis.
Steeds worden er nieuwe technische ontwikkelingen doorgevoerd, echter de basis functies van de muis zijn nog altijd hetzelfde. Ons doel is simpel:
maak de muis mooier en breng wat kleur in het alledaagse grijze muizen leven. Iedere artiest interpreteert zijn of haar visie op het plezier van de muis.
De ontwerpen zijn expressief, origineel en ongelooflijk individueel. De muizen zijn van hoge kwaliteit en bij de ontwerpen is rekening gehouden met
ethiek en ecologie.
David Lindner
David Lindner is een kunstenaar, auteur, filmproducer, grondlegger en onderwijzer van geluidskunst. Tevens is hij een adviseur voor energetische
woonruimte creaties. Zijn creatieve werk zet de resonanties van allerlei structuren in levende systemen om in woord, beeld en geluid .het is
geïnspireerde kunst. In zijn schilderijen versterkt hij de energie van kamers, producten, bedrijven of mensen en reflecteert hij de creativiteit, sterkte en
plezier van het leven. Door het gebruikte kleurenspectrum en lijnenspel activeert zijn kunst de lichaamsbewegingen van de kijkers en gebruikers. Het
ontwerp van deze muis is genaamd "Moving Chakras".
Beperkte oplage
Elke Bodino muis is in een beperkte oplage beschikbaar. Elke muis heeft een eigen serienummer waardoor het uniek wordt. Het serienummer is
zichtbaar op het echtheidscertificaat, wat bij elke Bodino muis is bijgesloten. Op de achterkant van elke Bodino muis verpakking siert een zegel van
echtheid.
Overal te gebruiken
Deze exclusief ontworpen muis is praktisch overal te gebruiken. Het zal je computer of je laptop kleuren, of je nu thuis, op het kantoor of onderweg
bent. Sluit de muis eenvoudig aan op een beschikbare USB poort en je kunt de muis direct gebruiken.

Werkt met alle gangbare computers
Je kunt de muis aansluiten op computers met Windows, Macintosh en Linux waar een beschikbare USB poort aanwezig is. De muis is uitgerust met
een USB aansluiting en 1.5m kabel. Bedien je computer eenvoudig met de twee knoppen en scroll wiel van deze Bodino muis.

