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Pressmeddelande 

Stockholm, 7 september 2017 

Tobii Dynavox lanserar I-110, nästa generations 
pekskärmbaserade samtalsapparat 

Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel, lanserar idag Tobii Dynavox I-

110, sin nästa generations medicinklassade pekskärmsbaserade samtalsapparat. Enheten som 

är baserad på Windows 10 är ett idealiskt kommunikationsverktyg för personer som saknar 

eller har nedsatt talförmåga på grund av diagnoser som autism, cerebral pares, Downs 

syndrom, stroke eller afasi. 

I-110 är en specialutvecklad samtalsapparat som banar ny väg bland tekniska 

kommunikationshjälpmedel. Med sin extremt hållbara och vattentåliga design, samt kraftfulla 

framåtriktade högtalare ger den användaren en tydlig röst och kan användas i vardagens alla miljöer, 

även i högljudda folksamlingar eller på lekplatser.  

– I och med I-110 har vi nu ett komplett erbjudande inom pekbaserad kommunikation, säger Fredrik 

Ruben, affärsområdeschef för Tobii Dynavox. Vi kan erbjuda användare ett brett spektrum av 

produkter, från rena appar för iOS och Windows, till talsurfplattan Indi som erbjuds direkt till 

konsumenter och vidare till den medicinklassade I-110 som är anpassad för förskrivningsmarknaden. 

Med sin förstklassiga funktionalitet och enastående tålighet är I-110 än värdig efterträdare till T-Serien 

som vi har haft under en lång tid.  

I-110 har en elegant och tålig design. Den har falltestats från 1,5 meter, har ett vatten- och dammtåligt 

yttre och en batteritid på mer än 10 timmars kontinuerligt användande. Den inkluderar också IR-

baserad omgivningskontroll, inbyggt stativ och är kompatibel med ett flertal alternativa 

inmatningsmetoder inklusive kontaktskanning, huvudmus och fingerguide. 

I-110 kommer med en full uppsättning av Tobii Dynavox kommunikationsprogramvaror förinstallerade, 

inklusive branschledande Communicator 5 och Snap + Core First. Programvarorna stöder användare 

under alla steg på deras kommunikationsresa – från nybörjaren som kommunicerar med symboler till 

den fullt läs- och skrivkunniga användaren. Tillsammans med ett ekosystem av support och en 

omfattande teknisk supportgaranti ger I-110 sina användare trygghet och självförtroende att 

kommunicera när och var som helst. 

I-110 kan beställas via www.tobiidynavox.com, alternativt genom Tobii Dynavox säljorganisation eller 

nätverk av återförsäljare. För mer information om I-110: www.tobiidynavox.com/I-110. 

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 7 september 2017, kl. 08:00 CET. 
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Nils Lindhe, Vice President Global Marketing, Tobii Dynavox  

tel: 076-894 84 84, e-post: nils.lindhe@tobiidynavox.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 smartphones. 

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

över 800 anställda. Läs mer på www.tobii.com. 
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