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Canyon Lasermuis

Logitech Cordless Presenter

MusicFly

Muizen zijn er in vele soorten in maten. Met

Toch enigszins nerveus betreed je het podium

Tegenwoordig zijn mp3-players al lang geen

een staartje of draadloos, met een balletje of

om een presentatie te geven. Je hebt de presen-

bijzonderheid meer. Er is echter nog wel een

een ledje. Daarnaast met een scroll-wiel en

tatie in PowerPoint gemaakt. Je laptop is reeds

gebied waar nog wat hobbels zijn te nemen, te

meerdere knoppen. Ik kreeg de Canyon MSLW-1

aangesloten op de beamer en de eerste slide

weten de auto. De meeste auto’s zijn uitgerust

in handen en dacht niet gelijk dat het iets bij-

wordt getoond. En toch heb je het gevoel dat het

met een autoradio, al dan niet voorzien van

zonders was. Dat veranderde echter snel toen ik

een tikje gelikter kan. Wat is er nu mooier om

cd-speler. Maar een externe ingang voor een

het knaagdier aansloot.

ongedwongen rond te lopen en met een druk op

mp3-player kom je niet altijd tegen. Om nu een

de knop de volgende slide te tonen.

nieuwe autoradio te gaan kopen is wel beetje

Nadat ik de draadloze muis had laten pairen
met zijn homebase, was het genieten. De

Daar komt de Cordless Presenter je te hulp.

veel van het goede, terwijl je met MusicFly veel

bewegingen van de pointer over het scherm

Je sluit de meegeleverde usb-ontvanger op je

gingen vele malen vloeiender. Nu mag dat geen

laptop aan en schakelt de Presenter aan. De

verbazing wekken daar de muis een resolutie

Presenter, die een reikwijdte van 15 meter heeft,

gen van 50 nW die je aansluit op de uitgang

heeft van 800dpi.

biedt de volgende functies: presentatie stoppen

van je mp3-player. Het zenderbereik loopt van

en starten, slide voor- en achteruit en volume

87,5 tot 107,5 MHz met een stapgrootte van

harder en zachter.

0,1 MHz, dus er is altijd wel een plekje te vinden.

Daar ik linkshandig ben, is de keuze in uniseksmuizen zeer beperkt. Gelukkig is de Canyonmuis uniform en kan door links- en rechtshan-

Eveneens biedt de Presenter een ingebouwde

goedkoper uit bent.
De MusicFly is een fm-zender met een vermo-

De MusicFly heeft daarnaast zes in te stellen

digen gebruikt worden. Het obligate scroll-wiel,

timer die middels een trilsignaal kan waar-

geheugens. Het geheel wordt gevoed middels

dat ook dient als drukknop, heeft eveneens twee

schuwen dat je je presentatie moet afronden.

een AAA-batterij wat goed is voor dertig uur

schakelmomenten door het wiel naar links of

Het geheel wordt gecomplementeerd met een

zenden, maar kan ook via een sigarettenplug

respectievelijk rechts te bewegen.

ingebouwde laserpointer. Voor tachtig euro ben

worden gevoed. Zolang de MusicFly zich binnen

je de man, nu alleen nog een passende stropdas.

1,5 meter van de antenne bevindt, heb je een

Daarnaast is de muis aan beide zijden voorzien
van een drukknop. Al deze knoppen zijn middels

goede ontvangst. Het handzame zendertje kost

de meegeleverde software te configureren. Het

je slechts 25 euro.

is dan ook met spijt dat ik de muis weer moest
retourneren. Maar voor slechts veertig euro
koop ik er zelf eentje.
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