Kraften
att övervinna
hinder

Möt nästa generations I-Serie
Helt nya samtalsapparater med ögonstyrning i världsklass.

Power to be You

Upptäck dina möjligheter
Är att skicka ett e-postmeddelande något
du inte trodde var möjligt? Är du en förälder
som drömmer om dagen då ditt barn säger
“Jag älskar dig”? Gör som de tiotusentals
som har upptäckt sina möjligheter med hjälp
av ögonstyrning.

Gorilla Glas
Partnerfönster

Möt I-13 och I-16, de senaste samtalsapparaterna
från Tobii Dynavox, världsledaren inom ögonstyrning
och kommunikationshjälpmedel. Som en del av
I-Serie-familjen erbjuder Tobii Dynavox nu den
5:e generationens AKK-enheter. Upplev ovillkorlig
kommunikation och datoråtkomst byggd på år av
forskning, erfarenheter och användaråterkoppling.
I-13 och I-16 är de lättaste, mest hållbara
ögonstyrningsenheterna på marknaden. De är
ideala för individer med funktionsnedsättningar
såsom Cerebral Pares, ALS och Rett Syndrom.
Enheterna har världsledande ögonstyrning,
ultrasnabb prestanda, högtalare optimerade för tal,
tunnare design än föregångarna, och så mycket mer.

Optimerade
högtalare
Femte generationens
ögonstyrning

Ta kontroll

Ta dig var som helst med självförtroende

med Anpassningsbara Knappar som är
programmerbara med ögonstyrning och touch.
Upplev större flexibilitet och självständighet
genom åtkomst till ofta använda funktioner.

tack vare den lätta och hållbara
designen. I-serien har reptåligt Gorilla Glas
och är vattenresistent mot droppar och
mindre spill.
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Mer än bara det du ser
I-13 och I-16 är mer än bara samtalsapparater - de är rösten som svarar på frågor i klassrummet,
verktyget som ger en PowerPoint-presentation på jobbet, och ett sätt att komma åt ditt favoritbands
hemsida. De skapades för att utvecklas i den takt du behöver.

Communicator 5 är ett programvarupaket
som konverterar text och symboler till tydligt
tal och erbjuder lätthanterliga verktyg för
datoråtkomst. Använd Communicator 5
för att kontrollera IR-styrda enheter i din
miljö såsom TV, lampor, eller till och med
luftkonditioneringen.

TD Snap ger kommunikations-teamet
valmöjligheter med AKK-lösningar som möter
behoven hos personer med varierande tal- och
språkutmaningar. Alla siduppsättningar har
kraftfulla verktyg och resurser som underlättar
och berikar kommunikation.

Computer Control™ är ett nytt intuitivt sätt
att interagera med och kontrollera din dator
genom ögonstyrning. Designad för datorvana
individer med fysiska funktionsnedsättningar
och kommunikationsutmaningar som vill kunna
använda sin dator på alla tänkbara sätt helt
självständigt tack vare exklusiva funktioner
som inkluderar:
• Interaction First
• Centrerat användargränssnitt
• Meny som dyker upp där du tittar

Alla I-13 och I-16 levereras med Snap Scene, Accessible Literacy Learning (ALL), Mirror for Android och
Magic Eye-FX. För att lära dig mer om programvaran som inkluderas med I-Serien, besök tobiidynavox.com/ i-series.

Fördelarna med Tobii Dynavox ögonstyrning
Tobii Dynavox är globala pionjärer inom ögonstyrningsteknologi med över 15 års dedikerad
evidensinsamling, erfarenhet och innovation. Den integrerade ögonstyrningen IS5 är baserad på
flera års forskning och utveckling likväl som omfattade mängder testdata av ögon från många typer
av användare, etniciteter, synhjälpmedel, ljusförhållanden och andra miljöer. Kunskapen har resulterat
i förstklassig ögonstyrning.

Bättre ögonstyrning för fler människor
IS5 erbjuder högkvalitativa
ögonstyrningsresultat för fler människor
än på något annat system oberoende av
ögonfärg, om du använder kontaktlinser
eller glasögon.

Precisa och noggranna blickval
Med en signifikant förbättring i pricksäkra
blickval och användarprecision kan individer
snabbt och självsäkert välja det objekt som
de vill.

Snabbaste blickåterhämtningstiden
IS5 ger dig bäst precision och kan fånga upp
din blick när du tappar fokus. Det gör att du
aldrig förlorar träffsäkerhet och kan kontrollera
din dator obehindrat.

Större självständighet med Wake-on-Gaze™
Med Wake-on-Gaze, en unik funktion som
bara finns på I-Serien, kan du sätta på enheten
utan att behöva hjälp från någon annan. Denna
funktion sparar också batteri på din enhet.

Ett ekosystem av hjälp
och support
Upptäck ett gratis ekosystem med innehåll och resurser
som kan användas tillsammans med din Tobii Dynavoxprogramvara. Pathways for Core First och Pathways for
Snap Scene inkluderas med din enhet och hjälper till att
stödja dig och dina kommunikationspartners att få ut det
mesta av programvaran. När du får din I-Serie så kommer
du hitta resurser som hjälper dig att komma igång så bra
som möjligt. En Kom-igång-guide hjälper dig att starta
upp allting och utbildningskorten guidar dig genom
installation och användning av din valda programvara.
För att lära dig mer om dessa resurser, besök gärna
tobiidynavox.com/out-of-the-box-experience.

Teknisk support och garanti

CARE
Accidental damage protection

I-13 och I-16 levereras med 3-års
TD Care-garanti vilket innebär fullständigt
skydd för reparation, ersättningsdelar,
service och telefonsupport.

Tillbehör
I-13 och I-16 levereras med följande tillbehör: en justerbar
basplatta, laddare och en ConnectIT-monteringsplatta. En
Daessy-monteringsadapter finns också tillgängligt. Även andra
tillbehör såsom raster och ersättningstillbehör finns att tillgå.
NYTT! Den justerbara basen fäster på I-Serien med magneter

och ställer upp enheten så att den kan justeras i linje med din
position för optimal ögonstyrning.

Produktspecifikationer
Enhet

Tobii Dynavox I -13 / I -16

Knappar

1 x Strömbrytare
1 x Volym upp
1 x Volym ner
2 x Anpassningsbara

Skärm

13.3”, LED-bakgrundsbelysning
Ljusstyrka: 300 Nit
/ 15.6”, LED-bakgrundsbelysning
Ljusstyrka: 350 Nit

WLAN (valfritt)

2.4G/5G; IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Skärmupplösning

1920 x 1080 bildpunkter (XGA)

Bluetooth (valfritt)

Pekskärm

Projicerad kapacitiv pekskärm med
Gorilla®-glas, multitouch med
10 beröringspunkter

Bluetooth® 4.1. Stöd för alla standardprofiler för Windows 10 Bluetooth.

IR-fjärrkontroll

Stående läge: 1 x IR-filterfönster med
6 x IR-sändardioder

Bakre skärm

480 x 128 bildpunkter

Kamera

Mått (BxHxD)

33,8 x 24,1 x 8,1 cm
/ 39,1 x 26,9 x 8,4 cm

Vikt

2,3 kg / 2,7 kg

Användarens kamera (baksidan)
8 MP, autofokus och blixt
Webbkamera (framsidan) 2 MP och
fast fokus

Högtalare

2 x Högtalare på 10 W i sluten låda

Eyetracker

Tobii IS5 Module

Mikrofon

1 x Analog mikrofon

Förväntad livslängd

5 år

Processor

Intel Core i5 7200U

Batteriets driftstid

~9h/~8h

RAM-minne

8 GB LPDDR4

Batteriets laddningstid

Maximum 5,4 h (0-100%)

Operativsystem

Microsoft Windows 10 Pro

Skrivbordsställ

Inbyggt

Hårddisk

256 GB, SATA-baserad SSD

Monteringssystem
som stöds

Anslutningar

2 x USB 3.0
2 x Kontaktuttag på 3.5 mm
1 x Hörlursuttag (stereo) på 3,5 mm
med anslutningsavkänning
1 x 19 VDC i 2,5/5,5 mm (strömkontakt)

Tobii Dynavox-snabbkopplingsadapterplatta för Daessy och Rehadapt

Strömförsörjningsenhet

65 W AC-adapter

IP-klass

IP54: Gäller endast enheter med
I/O-skydd på plats. Adapterläge
är undantaget. IP22: I adapterläge.

®

Mer information
Besök tobiidynavox.com/i-series för att lära dig mer om I-13 och I-16 eller kontakta din regionsansvarige.
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