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Stockholm, 11 april, 2017

Tobii Dynavox introducerar Indi – en komplett
surfplatta för tal- och kommunikation
Tobii Dynavox, världsledaren inom alternativ och kompletterande kommunikation, lanserar idag
Indi™, ett helt nytt kommunikationshjälpmedel för personer som saknar eller har nedsatt
talförmåga. Med en prislapp på motsvarande 999 USD är den Windows 10-baserade Indi, med den
nyutvecklade kommunikationsmjukvaran Snap, unik på marknaden för pekbaserade
samtalsapparater.
Indi är en samtalsapparat för personer som saknar eller har nedsatt talförmåga. Indis kompakta format
rymmer kraftfulla framåtriktade högtalare vilket ger dess användare en tydlig röst som hörs i vardagens
alla miljöer. Indi styrs primärt med pekskärm men även med tillkopplad switchkontakt eller huvudmus om
så krävs. Typanvändare inkluderar exempelvis personer med autism, cerebral pares, Downs syndrom och
intellektuella funktionsnedsättningar.
Indi levereras tillsammans med den helt nyutvecklade kommunikationsmjukvaran Snap, som är framtagen
för symbolbaserad kommunikation. Snap använder sig av Tobii Dynavox språksystem Core First®,
baserat på forskning från University of North Carolina i Chapel Hill. Core First hjälper användaren att
enkelt och systematisk bygga upp sitt ordförråd och kommunikationsförmåga.
“Indi är, med sin snygga design, ett hjälpmedel som vem som helst skulle vara stolt över att ha med sig",
säger Fredrik Ruben, Affärsområdeschef för Tobii Dynavox. "Vi ville bygga en lösning som är extremt lätt
att använda, men som samtligt växer och anpassar sig till behoven hos användare av symbolbaserad
kommunikation", fortsätter han. "Tillsammans med ett heltäckande system av support, till exempel appen
”Pathways for Core First”, erbjuder vi en lösning som alltid stöttar utveckling mot att uppnå läs- och
skrivkunnighet och självständighet för individer med begränsad verbal förmåga".
I Indi ingår allt som behövs för att komma igång direkt, samt två års garanti och 90 dagars telefonsupport.
Indi tillgodoser en mängd kommunikationsbehov och möjliggör även funktioner för att styra sin omgivning
och hemelektronik, samt ger tillgång till sociala medier, epost, musik och tusentals andra
Windowsapplikationer. Ett brett utbud av anpassade tillbehör, som handtag och skyddande fodral, finns
också tillgängliga.
Indi finns tillgänglig idag på utvalda marknader via www.tobiidynavox.com eller via någon av Tobii
Dynavox säljrepresentanter och återförsäljare.
För att lära dig mer om Indi och mjukvaran Snap, besök www.tobiidynavox.com/indi

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 11 april 2017, kl. 08:00.
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Kontakt
Nils Lindhe, Vice President Global Marketing, Tobii Dynavox,
tel: 076-894 84 84, e-post: nils.lindhe@tobiidynavox.com
Sara Hyléen, Corporate Communications Director, Tobii AB,
tel: 070-9161641, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Om Tobii
Tobii är den globala ledaren inom ögonstyrning. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i harmoni
med naturligt, mänskligt beteende. Tobii har tre verksamhetsenheter: Tobii Dynavox tillverkar speciellt
designade enheter som är kontrollerade genom ögonrörelser eller pekskärmar för användning av
personer med speciella behov som härstammar från ryggmärgsskador, CP, ALS, eller andra
medicinska sjukdomar. Tobii Pro utvecklar och säljer ögonstyrningsutrustning och service som
används av mer än 3000 företag och 2000 forskningsinstitut, inklusive alla de 50 högst rankade
universiteten i världen. Tobii Tech vidareutvecklar Tobii’s teknik för nya volymmarknader, så som
spel, personliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat
på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har mer än 700 anställda. För mer information:
www.tobii.com.

Tobii AB (publ)
Box 743
S-182 17 Danderyd
Sweden
phone: +46 8 663 69 90
fax: +46 8 30 14 00
www.tobii.com

