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Pressmeddelande 

Stockholm, 9 november 2018 

Tobii Dynavox Speech Case med iPad vinner 
utmärkelse i CES 2019 Innovation Awards 

Tobii Dynavox, världsledande inom eyetracking och pekbaserad kommunikation, meddelade 

idag att Speech Case med iPad utsetts till CES 2019 Innovation Award Honoree inom kategorin 

”Teknik för en bättre värld”. Utmärkelsen ges till produkten med högst poäng inom respektive 

kategori. 

CES Innovation Awards är en årlig tävling som hyllar enastående produktdesign och ingenjörskonst 

inom konsumentteknik. Innovation Awards utser pristagare i 29 kategorier, däribland ”Teknik för en 

bättre värld”, som uppmärksammar produkter med en positiv samhällelig och/eller global inverkan. 

Speech Case med iPad sätter en ny standard för kommunikationshjälpmedel för icke-verbala 

personer på Apples iOS-plattform. Tillsammans med en iPad och den branschledande mjukvaran, 

Snap + Core First, är Speech Case ett verkligt anpassat kommunikationshjälpmedel. Speech Case 

har kraftfulla, inbyggda högtalare för exceptionellt ljud, en ergonomisk och hållbar design, ingångar för 

switchar och kan monteras på en rullstol.  

”Vi är väldigt glada och tacksamma för den här utmärkelsen”, säger Fredrik Ruben, 

affärsområdeschef på Tobii Dynavox. ”För oss är det självklart att alla ska ges möjlighet att 

kommunicera, för att känna självständighet och utrycka åsikter och känslor. Speech Case med iPad 

är ett utmärkt exempel och visar hur vi kan kombinera vår och andra tillverkares teknik för att utveckla 

de bästa möjliga lösningarna för våra användare.” 

 

Tobii Dynavox har även de två föregående åren tilldelats utmärkelsen för PCEye Mini, den minsta och 

mest robusta eyetrackern på marknaden för alternativ och kompletterande kommunikation samt Indi, 

en surfplatta för icke-verbala personer i alla åldrar.    

Speech Case med iPad kommer att visas upp mellan den 8-11 januari under CES 2019 i Las Vegas 

Convention Center, South Hall 1, Bås 21618. 

För mer information om Speech Case med iPad, besök: https://www.tobiidynavox.com/en-

US/devices/Multi-Access-Devices/speech-case-ipad/ 
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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, augmented reality 

och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm 

(TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com. 
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