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31 augusti 2016 

Acer lanserar Tobii eyetracking i fyra nya 
produkter i Predator-serien 

Idag, på den årliga presskonferensen på konsumentelektronikmässan IFA i Berlin, lanserade 

Acer fyra nya produkter i Predator-serien med integrerad eyetracking-hårdvara från Tobii. 

Däribland sågs Predator 21 X, världens första bärbara speldator med böjd skärm. Företaget 

presenterade även världens tre första bildskärmar med integrerad eyetracking, bland annat en 

böjd skärm som ska ge spelaren en mer fördjupad och realistisk spelupplevelse än någonsin 

tidigare. Detta tillskott gör Acers Predator-serie till den hittills mest omfattande portföljen av 

datorspelsprodukter med eyetracking, avsedda för ett brett spektrum av nytänkande spelare.  

– Vi strävar efter att ständigt flytta fram gränserna för spelupplevelsen och ta den till nya höjder. Det 

gör vi med en komplett serie förstklassiga datorspelsprodukter i Predator-serien, vilka erbjuder 

banbrytande teknologi i framkant av utvecklingen. Predator är ett av branschens mest respekterade 

och ansedda varumärken. Detta är en position som vi återigen befäster genom helt nya 

spelupplevelser, som möjliggörs genom Tobiis eyetracking-teknologi, säger Jerry Kao, vd för IT 

Products Business på Acer. 

Eyetracking skapar nya möjligheter inom spel. Det ger användarna möjlighet att interagera mer 

obegränsat med spelmiljön och att interagera mer naturligt med andra spelkaraktärer, vilket ger en 

mer fördjupad användarupplevelse. I kombination med böjda skärmar möjliggör eyetracking en helt ny 

nivå av spelintensitet. Den som spelar simulatorspel, som Elite Dangerous och Euro Truck Simulator 

2, kan se sig omkring i alla riktningar utan att behöva vända sin spelkaraktär eller sitt fordon åt samma 

håll – scenkameran kommer orientera sig efter spelarens blick och uppmärksamhet. Denna 

eyetracking-implementering, kallad ”Infinite Screen”, är en av Tobiis många metoder för att förbättra 

realism och fördjupning inom PC-spel.  

De produkter med integrerad Tobii eyetracking som Acer presenterade idag är: 

 Predator 21 X Curved Screen Gaming Notebook 

 Predator Z27IT 27” Curved Screen Gaming Monitor 

 Predator XB251HQT 24.5” Flat Screen Gaming Monitor 

 Predator XB271HUT 27” Flat Screen Gaming Monitor 

– Acers integrering av eyetracking i fyra olika datorspelsprodukter på en gång är det hittills tydligaste 

beviset på branschens ökade tro på spel med eyetracking. Predator-serien kommer att sätta en ny 

standard vad gäller hårdvaruspecifikationer och vilka upplevelser spelarna kommer att kräva i 

framtiden, säger Oscar Werner, affärsområdeschef för Tobii Tech. 

Spelare som köper en Predator-enhet med Tobii eyetracking har möjlighet att spela över 40 spel med 

stöd för eyetracking, bland annat Tom Clancy’s The Division och Assassin’s Creed Syndicate. Tobii 

arbetar aktivt med datorspelutvecklare och spelstudior av alla storlekar för att i rask takt kunna utöka 

utbudet av spel och förväntar sig att hundra titlar med eyetracking finns tillgängliga vid slutet av 2017. 

Senast offentliggjorde Tobii att speltitlarna Deus Ex: Mankind Divided och Master of Orion fått stöd för 

eyetracking. Besök gärna Tobii Apps för att se tillgängliga spel.  

http://www.tobii.com/acer
http://www.tobii.com/acer
http://gaming.tobii.com/deus-ex
http://www.tobii.com/xperience/apps/master-of-orion/moo-lp/
http://www.tobii.com/apps
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För information om tillgänglighet, specifikationer och priser på specifika marknader, besök oss på 

www.acer.com.  

Kontakt 

Stephan Floyd, Head of Content, PR and Brand, Tobii Tech, +1-781-223-2005, e-post: 

Stephan.floyd@tobii.com  

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 människor 

med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera 

mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, 

däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis 

teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii 

har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 

700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.  

 

http://www.acer.com/
mailto:Stephan.floyd@tobii.com
http://www.tobii.com/

