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Tobii Dynavox förstärker flaggskeppsprodukt med 
nya funktioner för telefoni och gaming  

 

Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel, meddelar att den populära 
produkten I-Series har förbättrats med kraftfulla nya funktioner, däribland den nya appen TD 
Phone, som gör det möjligt att använda en telefon med ögonen på I-Series. Det har även lagts 
till nya funktioner för att spela Xbox och rita med ögonen på I-Series. 
 
I-Series är en medicinskt klassificerad ögonstyrd samtalsapparat, utvecklad speciellt för personer med 
funktionsnedsättningar som ALS och cerebral pares. Den Windows-baserade enheten är framtagen 
för att underlätta kommunikation och bidra till ett rikare och mer självständigt liv. Som ett av Tobii 
Dynavox populäraste kommunikationshjälpmedel, är den kontinuerliga utvecklingen av lösningen 
mycket viktig för den lojala och växande användarskaran. 
 
”Med de nya funktioner som presenteras för I-Series idag, fortsätter vi vårt arbete med att göra det 
enklare för människor med funktionsnedsättningar att kommunicera genom telefoni och att interagera 
genom spel och att rita”, säger Markus Cederlund, Chief Product Officer på Tobii Dynavox. 
 
De nya funktionerna för I-Series: 
 

• Den nya appen TD Phone gör det möjligt för användare att ringa och skicka textmeddelanden 
med ögonen från iPhone eller Android-telefoner genom ett användarvänligt telefongränssnitt 
direkt på I-Series.  
 

• Dagens uppdatering av appen TD Control innebär att den nu är integrerad med Xbox media 
center, vilket gör det möjligt att spela Xbox-spel, kontrollera TV:n och strömma innehåll från 
Netflix eller YouTube med ögonen på I-Series. 

 

• Drawing Mode har lagts till som en ny funktion inom TD Control och möjliggör mer 
finjusterade rörelser, så att du enklare kan rita med ögonen på I-Series. 

 
De nyheter som idag presenteras för I-Series kommer efter den nyligen presenterade TD Browse, 
Tobii Dynavox egna webbläsare, som utvecklats speciellt för ögonstyrning på I-Series. 
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Om Tobii Dynavox  
Tobii Dynavox är den globala marknadsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra 

specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral 

pares, ALS och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. 

Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med 

hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad 

support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för 

att kunna hjälpa så många som möjligt. Tobii Dynavox har cirka 500 anställda runtom i världen, med 

https://www.tobiidynavox.com/
https://us.tobiidynavox.com/pages/i-series-ap
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huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Norge och Kina, samt återförsäljande 

partners i över 60 länder. För mer information, besök vår webbsida. 
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