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Stockholm den 28 maj 2019

Alienware integrerar Tobiis eyetracking-teknologi i
nya bärbara speldatorer
Idag meddelade Alienware att Tobiis eyetracking-teknologi IS5 kommer att finnas inbyggd i
deras nya, kraftfulla bärbara speldatorer Alienware m15 och m17. Det är första gången som
Tobiis eyetracking-teknologi integreras kommersiellt i en 15-tums laptop. Som tidigare
kommunicerats har också Tobii IS5-eyetracking byggts in i Alienwares flaggskepp, den
bärbara speldatorn Area51-m.
– Nya Alienware m15 och m17 är ett tydligt bevis på de tydliga värden som Tobiis eyetrackingteknologi ger hängivna spelare, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii AB. När Tobiis eyetracking nu
byggs in i nya Alienware m15 och m17 innebär det att vår senaste eyetracking-plattform IS5 finns
integrerad i hela Alienwares familj av nästa generations bärbara speldatorer.
De nya speldatorerna är baserade på den senaste industridesignen Legend, och är fullproppade med
innovationer som har finslipats för att inte kompromissa med kvalitet, teknik och prestanda.
Alienwares nya bärbara datorer har fyllts med en uppsättning avancerade spelfunktioner som saknar
motstycke, och allt ryms i ett kompakt paket som i vissa versioner väger under 2,7 kg.
– Alienwares nya m15 och m17 är några av våra tunnaste, lättaste och mest innovativa bärbara
datorer någonsin, säger Joe Olmsted, chef för spelprodukter på Alienware. Vi har lyckats skapa en
design som i ett snyggt och smidigt format kombinerar både nya och älskade funktioner, som Tobii
eyetracking.
Integreringen av avancerade eyetracking-funktioner i hela Alienwares sortiment av den senaste
generationens bärbara datorer innebär att spelarna kan dra nytta av alla de funktioner och förhöjda
upplevelser som Tobiis teknologi möjliggör. Tobiis eyetracking stöds i över 140 spel i en mängd olika
genrer, används som träningsverktyg för e-sport och hjälper tusentals streamare, innehållsskapare
och professionella e-sport evenemang att ge tittarna ett nytt sätt att förstå innehållet de tittar på.
Alienwares nya bärbara speldatorer m15 och m17 kommer att finnas tillgängliga för beställning från
11 juni, 2019. Mer information om Alienwares nya generation bärbara speldatorer finns på
www.alienware.com.
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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 personer
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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 samtliga av världens 50
bästa universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader som datorspel,
persondatorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i
Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Mer
information finns på www.tobii.com.
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