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Tobiis eyetracking i Qualcomms nya
Snapdragon XR2 5G referensdesign
Idag presenterade Qualcomm Technologies sitt nya referensdesign headset
baserat på Qualcomms® Snapdragon™ XR2 plattform. Det är världens första
XR headset med stöd för 5G och även Qualcomm Technologies tredje XRreferensdesign optimerad för Tobii eyetracking.
”Tobiis eyetracking-teknologi har varit en viktig komponent i de tre senaste
generationerna av Qualcomm Technologies innovativa referensdesign XRheadsets”, säger Anand Srivatsa, Affärsområdeschef för Tobii Tech. ”Vi är stolta över
att fortsätta vårt nära samarbete med Qualcomm, nu när de än en gång sätter ribban
för vad användare och utvecklare bör förvänta sig av ett VR-headset.”
Tobiis eyetracking-teknologi är en kritisk komponent i XR-enheter. Den förhöjer
användarupplevelsen och möjliggör exempelvis ögonkontakt, vilket bidrar till en mer
naturlig interaktion i applikationer som riktar sig till både konsumenter och
professionella användare. Dessutom möjliggör Tobii Spotlight Technology™
nyckelfunktioner så som ”foveated rendering”, som kan förbättra grafikprestandan
eller förlänga batteritiden hos enheten.
”Snapdragon XR2-plattformen är framtagen för att ta användarupplevelsen i XR till
nästa nivå. Där är naturliga interaktionsformer helt nödvändiga, vilket Tobiis
eyetracking skapar”, säger Hiren Bhinde, director of product management på
Qualcomm Technologies, Inc. ”På Qualcomm Technologies arbetar vi för att förändra
hur människor interagerar och kommunicerar. Med vår nya referensdesign hoppas vi
kunna ge en förhandsvisning av framtidens möjligheter med virtuella samarbeten.”
Mer information om Snapdragons XR2-referensdesignheadset kommer under
månaderna som följer. Läs mer om hur kraftfullt eyetracking är i mobila XR-headset i
Tobiis blogg: http://bit.ly/2TeMrhE
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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
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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 samtliga av
världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi
för nya volymmarknader som persondatorer, virtual reality och olika hälso- och
sjukvårdstillämpningar. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på
Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information
finns på www.tobii.com.

Qualcomm och Snapdragon är varumärken som tillhör Qualcomm Incorporated,
registrerade i USA och andra länder.
Qualcomm Snapdragon är en produkt av Qualcomm Technologies, Inc. och/eller
dess dotterbolag.
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