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Pressmeddelande 

Stockholm, 16 november 2016 

Acer presenterar Predator Z301CT – en böjd 
gamingskärm med Tobii eyetracking 

Acer har offentliggjort Predator Z301CT, en specialiserad gamingskärm som integrerar 

eyetracking från Tobii. Detta gjordes i samband med nyheten om att produkten vunnit 

utmärkelsen ”Best of Innovation” i CES 2017 Innovation Awards.  

Predator Z301CT är en specialiserad gamingskärm och den första böjda 21:9-tumsskärm på 

marknaden att integrera eyetracking. Liksom flera andra integrationer som har offentliggjorts under 

hösten använder även denna produkt eyetracking-plattformen Tobii IS4. Eyetracking bidrar till 

spelarens arsenal av kontrollfunktioner och till en fördjupad spelupplevelse genom en rad olika 

funktioner i de spel som har anpassats för eyetracking. Ett exempel på hur eyetracking används kan 

ses i en demo av Elite Dangerous.  

– Vi är oerhört stolta över att Tobii eyetracking finns med i Acers nya bildskärm, som fått utmärkelsen 

”Best of Innovation” i tuff konkurrens från mängder av innovativa och imponerande produkter vilka 

kommer att presenteras på konsumentelektronikmässan CES i januari. Det är också uppmuntrande 

att Acer fortsätter att lansera nya innovativa  produkter med eyetracking, säger Oscar Werner, 

affärsområdeschef för Tobii Tech.  

Enligt ett pressmeddelande från Acer har Predator Z301CT vunnit utmärkelsen ”Best of Innovation” i 

kategorin datortillbehör. Juryn består av en panel av oberoende industridesigners, ingenjörer och 

branschmedia vilka bedömer en stor mängd produkter i 28 olika kategorier.  
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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 drygt 

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