Tobii Dynavox lanserar nästa generations
ögonstyrda produkter baserade på IS4-plattformen
Stockholm, 20 april 2016 – Tobii Dynavox uppgraderar flera av sina främsta ögonstyrda
produkter med nästa generations eyetracking-komponenter. Eyetracking-plattformen Tobii IS4
som nyligen lanserades kommer att integreras i produktserien I-Series+ och i den helt nya
produkten PCEye Mini.
Tobii Dynavox erbjuder en rad ögonstyrda produkter som förändrar livet för tiotusentals användare
med kommunikationshinder. För att ytterligare stärka produktportföljen uppgraderar nu Tobii Dynavox
flera av sina världsledande produkter med nya eyetracking-komponenter. Den första produkten som
når marknaden är PCEye Mini, ett eyetracking-tillbehör för ögonstyrning av datorer och surfplattor,
som därmed också blir marknadens minsta eyetracker i sitt slag. PCEye Mini börjar säljas omedelbart
och ersätter produkten PCEye Go. I-Series+, Tobii Dynavox familj av medicinskt klassade ögonstyrda
datorer, utrustas nu med IS4-plattformen och kommer att börja skeppas under det andra kvartalet.
– Vårt mål är att ge allt fler människor möjlighet att kommunicera. Vi gör detta genom att tänja på
teknikens gränser och göra produkter som använder den mest avancerade och prisvärda tekniken. I
och med lanseringen av nästa generations eyetracking-produkter erbjuder vi nu våra kunder
enastående och kraftigt förbättrade sätt att kommunicera trots särskilda behov eller fysiska
utmaningar, säger Fredrik Ruben, affärsområdeschef för Tobii Dynavox.
För mer information om Tobii Dynavox produkter, se www.tobiidynavox.com.
Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2016, kl. 08.00.
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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 2000 företag och 1500
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 600 anställda. Läs mer på www.tobii.com.
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