
Power to be You

SC Tablet är en iPad-baserad samtalsapparat skapad för personer i alla åldrar med 
kommunikationssvårigheter. Den här tåliga enheten har ett omslutande skal och är lätt att ta med 
tack vare inbyggt handtag och stöd. SC Tablet är extra stöttålig, med förstärkta hörn och en ram 
som skyddar skärmen. 

SC Tablet 
Kommunicera var du än är med denna 
samtalsapparat anpassad för AKK 

Kommunikation 
& hållbarhet  

iPad lösning  

Kommunicera med en enhet 
som inkluderar en 10,2” iPad.  

Kraftfulla högtalare 

Gör din röst hörd, klart och tydligt, 
via integrerade högtalare. 

Stöttålig 

Skyddad även om den tappas tack vare
förstärkta hörn och ett skyddande skal.

Bärbar 

Ta med enheten vart du vill med hjälp av
inbyggt handtag och bordsstöd.  



Pathways for Snap Core First Snap Scene ALL

En hjälpapp för Snap Core First,  
fylld med råd som hjälper dig att  

lyckas med Snap Core First  
och AKK.

En app för visuella scener där  
vardagsögonblick enkelt omvandlas  
till kommunikationsmöjligheter och 

språkinlärning. 

Ett evidensbaserat program till för att 
bygga upp grundläggande läsförmåga 

hos elever i behov av alternativ och 
kompletterande kommunikation.
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SC Tablet är klassad som en medicinteknisk produkt i enlighet med MDR. Vill du veta mer om SC Tablet?  
Du hittar specifikationer på se.tobiidynavox.com/pages/sc-tablet.

Få maximal nytta av din SC Tablet med de här tillbehören, som säljs separat.

Tillbehör

TD Snap

Den här appen för symbolkommunikation skapar 
en tydlig väg till kommunikation oavsett nivå av 
tal- och språkutveckling. Utöver TD Snap har 

SC tablet även andra kommunikationsprogram 
förinstallerade som Pathways for Core first, Snap 
Scene, Pathways for Snap Scene och ALL. Du får 

en komplett AKK-lösning. 

SC Tablet har TD Snap förinstallerat på iPaden. Det ger en kraftfull AKK-lösning för personer med  
kommunikationssvårigheter. 

Skapad för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Transportväska Monteringsplatta Raster Rasterhållare

http://se.tobiidynavox.com/pages/sc-tablet

