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quha zono  
draadloze muis met gyroscopische sensor

Quha Zono biedt nieuwe mogelijkheden om een 
computer te gebruiken wanneer u niet met een 
gewone muis kunt werken.

Wat maakt Quha Zono anders?
Werkt direct vanuit de doos
De eerste gyroscopische muis die ontwikkeld is voor  
personen met een bedienbeperking
Extreem licht apparaat, slechts 23 g
Geen rommelige snoeren
Functioneel Noors ontwerp

Voordelen:
• Volledig draadloos (geen kabels)
•  Eindeloos veel manieren om te bevestigen (niet 

meer slechts één deel van uw lichaam gebruiken)
•  10 meter bereik (plaatsnemen pal voor uw 

computer niet meer nodig)
•  Geen installatie of setup – het werkt gewoon!

Met de Quha Zono wordt een Zono knop adapter 
meegeleverd – een adapter om een linker muisknop 
op de Zono muis aan te sluiten en 40 cm Quha 
klittenband om Zono aan uw hand of voet vast te 
maken.

Wat wordt geleverd?
• Quha Zono muis
• USB ontvanger
• Zono knop adapter
• Quha klittenband
• USB voedingkabel
• Adapter om twee schakelaars aan te sluiten
• Universele klip
• Gebruiksershandleiding en CD

Technische specificaties
Afmetingen  59 mm x 33 mm x 15 mm (l x b x h)
Gewicht  23 gram
Draadloze aansl.   2,45 GHz radiolink, bereik tot 10m
Accu   Li-Po (Lithium-polymeer) 240 mAh.  

Actieve gebruikstijd 30 uur, in 
automatische modus tot 20 dagen

USB Ontvanger   USB 2.0 HID, inclusief 3,5 mm 
stereo stekker om ofwel één 
schakelaar rechtstreeks aan te 
sluiten ofwel twee schakelaars 
met de bijgeleverde adapter. 

Artikelnummer:
QUH-ZONO Quha Zono gyroscopische muis

Optioneel is een Quha Zono set voor bevestiging  
op het hoofd leverbaar. Deze bevat een nekband 
en een lichtgewicht klip voor op een bril. 
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Nekband
•  Een praktische manier om de Quha Zono te 

dragen.
•  Voor eenvoudig, comfortabel en snel bevestigen 

en verwijderen van de Quha Zono!
• Gewicht slechts 21 gram

Lichtgewicht klip voor op een bril
•  Een eenvoudige manier om de Quha Zono op 

een bril te bevestigen. 
• Past op praktisch alle brillen, zonder te krassen.
• Weegt minder dan 3,5 gram!

Kleuren pakket
Pas je Quha Zono muis aan je eigen wensen aan met 
een kleurenclip!
 
Bevat 3 klips in trendy kleuren:
• Heidepaars
• Waterblauw
• Parelwit

quha Sento

De Sento is de blaasschakelaar voor de Quha Zono. 
Met de toevoeging van Sento kunt u nauwkeurig en 
intuïtief klikken en cursorbewegingen maken. Sento 
verbetert uw gebruikerservaring met vrijwel elk 
denkbaar apparaat.

Het gebruik van Sento kunt u eenvoudig aanpassen 
aan uw persoonlijke blaasvolume. Het unieke 
ontwerp ondersteunt comfortabel gebruik; u kunt 
eindelijk overstappen van alleen het bedienen van uw 
apparaten naar vrijuit navigeren op uw persoonlijke 
wijze.

Consumenten elektronika uitstraling
• Gladde matte afwerking
• Gelijk in vorm en functie

Compleet draadloos toegang tot computers
•  Sento samen met Quha Zono is de complete 

oplossing voor computerstoegang

100% hygiënische blaasschakelaar
• Geen interne mondstukken
•  Apparaat kan met meerdere gebruikers worden 

gedeeld

Geen bedienvertraging, unieke 
sensortechnologie
• Directe reactie op blazen
• Zeer verfijnde oog-mond-scherm coördinatie.

Technische specificaties
Gewicht 44 g incl hoofdband, excl. Quha Zono
Afmetingen  Hoofdband maat medium. 

Verstelbare armlengte blaassensor 
210 mm.

Materiaal Polyamide PA 2200


