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Het Clevy toetsenbord is ook handig voor leerlingen met een
verminderde motoriek of een visuele handicap. Er is een
overlay leverbaar waardoor de handen op het toetsenbord
kunnen worden gelegd zonder dat ongewenst toetsen worden
ingedrukt. De toetsen worden hierdoor bovendien visueel en
tactiel duidelijker van elkaar te onderscheiden.
Al met al vind ik de Clevy een uitstekend product. Wil je
hem zelf beoordelen, dan is het mogelijk hem gratis één
maand te testen.
Evelyn Wiers
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