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Tobii Dynavox lanserar nästa generations
kommunikationshjälpmedel med inbyggd
eyetracking
Tobii Dynavox, världsledande inom kommunikationshjälpmedel, lanserar idag nästa
generation av flaggskeppsprodukten I-Series. Nya I-series är den lättaste, snabbaste
och mest stryktåliga enheten som finns på marknaden och kommer med Tobiis
senaste eyetracking-sensor IS5.
Nya I-Series är ett kommunikationshjälpmedel för personer som är icke-verbala på grund av
funktionsnedsättningar som cerebral pares och ALS. Den förser dom med en röst och ett
sätt att kommunicera för ett mer självständigt liv. Nya I-Series har inbyggd eyetracking och
är den lättaste, snabbaste och mest stryktåliga integrerade produkten på marknaden. Den
mindre varianten I-13 och den större I-16 innehåller en mängd banbrytande innovationer så
som Partner window och branschledande eyetracking med Tobiis senaste eyetrackingsensor IS5. Partner window är en mindre skärm placerad på enhetens baksida, som speglar
de fraser som skrivs och skapar ett mer naturligt sätt för användaren att kommunicera.
”I-Series gör det möjligt för mig att fortsätta göra allt det som ALS annars skulle ha tagit ifrån
mig. Jag kan hålla kontakten med vänner på Facebook, följa de senaste serierna på Netflix
och se livekonserter. Men viktigast av allt, jag kan fortsätta att coacha barn i basket och
amerikansk fotboll samt peppa dem innan och efter matcherna”, säger Jeff Fogel,
idrottstränare och diagnostiserad med ALS.
”Eyetracking öppnar en värld av möjligheter och med nya I-Series, byggd på sex år av
utveckling och feedback från våra användare, har vi lyckats tänja gränsen för vad ett
kommunikationshjälpmedel kan göra”, säger Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox. ”Vårt mål
med nya I-Series är att skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra användare och stärka
dem i deras dagliga liv för en ökad självständighet.”
Den tunnare och lättare I-Series har magnesiumchassi, är medicinklassad och IP54certifierad, vilket gör den mer hållbar än någon annan eyetracking-enhet. Den tål vardagens
utmaningar så som vatten, damm, fall och slag. Utöver den nya bildskärmen med en finish
som motverkar ljusreflektioner innehåller den även:
•

Computer Control™: Ett unikt verktyg som endast kommer till I-13 och I-16 och
som gör det möjligt för användaren att på ett intuitivt sätt interagera med och styra
enheten med ögonen. Computer Control har bättre precision och minimerar
mängden ögonrörelser som krävs vilket leder till minskad ansträngning för
användaren.
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•

Adaptive Buttons: Programmerbara knappar på enhetens framsida som kan styras
med hjälp av eyetracking eller direkt med fingret. Det skapar en större flexibilitet och
oberoende för användaren, samtidigt som vårdgivaren ges tillgång till de vanligaste
funktionerna.

•

Wake-on-Gaze™: En unik funktion som bara finns i I-Series och som gör det möjligt
för användaren att starta datorn med ögonen, utan att be någon annan om hjälp.
Funktionen ökar användarens oberoende och förlänger datorns batteritid.

För bilder och produktblad, besök:
https://tobiidynavox.box.com/s/0xuury8zv2bk3msovmvo148h6svm7m4n
Film med Jeff Fogel: https://www.youtube.com/watch?v=Q5YUeM1I66A
Pris och tillgänglighet
Nya I-Series kan beställas för omedelbar leverans genom Tobii Dynavox nätverk av
säljkonsulter och partners. Läs mer om I-Series och lokala priser här:
http://tobiidynavox.com/i-series
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Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total
harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre
affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser
eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och
säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag
används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av
världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya
volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och
nischmarknader. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm
(TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på https://www.tobii.com/sv/
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