Press release
Stockholm, 6 April, 2021

Tobii Horizon förstärker spelupplevelsen med
Attention Computing genom webbkameror
Tobii lanserar den banbrytande Tobii Horizon, en PC-applikation för datorspelare som
bygger på teknologin Tobii Aware, och som ger användarna en fördjupad
spelupplevelse i actionspel som Assassin’s Creed Valhalla och simulatorspel som
Star Citizen och Euro Truck Simulator 2. Den globala teknikledaren Lenovo™
integrerar Tobii Horizon i flaggskeppsprodukten Lenovo Legion™ 7 Gaming PC, som
levereras under våren och är tillgänglig i Nordamerika i juni. 1
Tobii Horizon är en ny PC-applikation som drar nytta av sensordata från laptopdatorers
webbkamera för att leverera mycket exakt headtracking som förstärker upplevelsen och
närvarokänslan i olika typer av PC-spel. Applikationen stöder en utökad kameravy i spelet
genom att göra det möjligt för spelaren att kontrollera spelkameran med naturliga
huvudrörelser.
Tobii Horizon erbjuder sex frihetsgrader (6DoF) headtracking utan att behöva annan
hårdvara, såsom hjälmar eller reflektorer. Att använda huvudrörelser för kamerakontroll gör
det enklare för spelare som använder joysticks eller andra handkontroller att utforska
spelmiljön. Tobii Horizon stöds av 50 spel idag inklusive många AAA-spel som Assassin’s
Creed Valhalla, Star Citizen, Euro Truck Simulator 2, Ghost Recon Breakpoint och Elite
Dangerous. Tobii fortsätter att lägga till spel som stöds, här finns den senast uppdaterade
listan: gaming.tobii.com/horizon.
“Tobii Horizon ger fördelarna med headtracking och förstärkt spelupplevelse utan att behöva
extra hårdvara, vilket gör att speldatorer kan leverera en fantastisk närvarokänsla i spel,”
säger Anand Srivatsa, affärsområdeschef på Tobii Tech. ”Jag är stolt över att kickstarta
lanseringen av Tobii Horizon tillsammans med Lenovo, som alltid är innovativa och utvecklar
spännande nya funktioner som förstärker spelupplevelsen.”
Den kraftfulla Lenovo Legion 7 gaming-laptopen levereras med en 16-tums QHD-skärm
med uppslukande 16:10-upplösning och en användarvänlig uppdateringsfrekvens på 165 Hz
för en starkare spelupplevelse. Med åtta kärnors mobil processorkraft tillhandahåller den här
fullstora laptopen fantastisk prestanda och nästa generations grafikprocessor för optimal
bildhastighet.
Tobii Aware och Tobii Horizon levererar avancerad attention computing med kontroll av
huvudrörelser, även då bara standardhårdvara används. Den här affären förväntas inte
påverka Tobii’s intäkter signifikant under 2021, men Tobii Aware och Horizon genererar ett
starkt intresse och antalet integrationer förväntas växa.
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För mer information om Tobii Horizon, besök gaming.tobii.com/horizon
För mer information om Lenovo Legion 7 gaming laptop, besök www.lenovo.com/legion
För mer information om Tobii:
Kontakt
Anders Lundin, Corporate Communications Manager, Tobii Group, Tel: +46 (0)733 27 87 61,
email: anders.lundin@tobii.com
Henrik Mawby, Investor Relations, Tobii AB, Tel: +46 (0) 72 219 82 15, email:
henrik.mawby@tobii.com
About Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik
som förstår vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom
tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser
eller pekskärm som används av personer med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och
säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag används av mer än 3 500 företag och
2 500 forskningsinstitutioner, däribland 98 av världens 100 mest välansedda
universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i konsumentelektronik
och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och sjukvårdstillämpningar,
med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII).
Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.

Datum för tillgänglighet kan variera över regioner och vissa produkter kan finnas tillgängliga bara på vissa marknader. Lenovo förbehåller sig
rätten att ändra produktubud, funktioner och specifikationer när som helst utan förvarning.

Lenovo och Lenovo Legion är varumärken inom Lenovo.
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