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SC Tablet
Kommunikation att ta med

SC Tablet är en portabel och tålig iPad-baserad 
kommunikationsenhet, skapad för individer i alla 
åldrar med kommunikationssvårigheter.  

Enheten är utrustad med olika appar skapade för 
AKK. Skalet är av silikon som går upp över kanterna 
med ett skärmskydd, vilket gör den både stänk- och 
stöttålig. Det inbyggda handtaget och stället låter 
dig enkelt ta med och placera enheten var du vill. 
Enheten är tillgänglig i två storlekar: SC Tablet och 
SC Tablet Mini. 

IPad-lösning
Kommunicera med hjälp av en iPad-
baserad enhet utrustad med appar  
för AKK.

Portabel
Ta med dig enheten överallt, tack vare 
den nätta storleken, axelremmen och 
det inbyggda stället samt handtaget. 

Robust
Skyddad mot stänk och stötar tack vare 
skalet som går upp över kanterna. 

Kraftfulla högtalare
Gör din röst hörd tydligt med hjälp av de 
integrerade högtalarna. 



Söker du efter mer information om våra SC Tablet enheter, priser och specifikationer besök: se.tobiidynavox.com/pages/sc-tablet

TD Snap
En app för symbolkommunikation som 
erbjuder en mängd lösningar, verktyg  
och resurser.

Tillbehör 
Alla SC Tablet-enheter kommer med flera tillbehör 
som är inkluderade med enheten. Du kan även 
köpa dem separat som reservdelar. 

Snap Scene Lite
Enkel men smart app som tar tillvara på 
inlärningsmöjligheter i vardagliga situationer. 

TD Talk 
En enkel text-till-tal-app som möjliggör 
naturlig konversation. 

Kombinationen av teknik från Tobii Dynavox och 
en iPad gör SC Tablet till en kraftfull och smart 
kommunikationslösning. Enheten är utrustad 
med appar för AKK, så som TD Snap för 
symbolkommunikation och TD Talk för läs- och 
skrivkunniga AKK användare. Välj mellan SC Tablet 
tillsammans med en iPad 10.2” eller en SC Tablet 
Mini med en iPad mini 6. 

Skapad för kommunikation 

Inkluderade appar

Axelrem Adapter till 
laddare

Laddsladd  


