Pressmeddelande
Stockholm, 16 maj 2018

Tobii Dynavox introducerar Speech Case – gör iPad
till en komplett kommunikationslösning
Tobii Dynavox, världsledaren inom alternativ och kompletterande kommunikation, lanserar idag
Speech Case, ett smart fodral för iPad som möjliggör kommunikation för ickeverbala personer
med funktionsnedsättningar. Speech Case sätter en ny standard för alternativ och kompletterande
kommunikation (AKK) på Apples iOS-plattform.
I kombination med en iPad och den branschledande appen Snap + Core First skapar Speech
Case en iOS-baserad surfplatta som verkligen är utformad för tal och kommunikation. Speech Case
har kraftfulla inbyggda högtalare som ger användaren en tydlig röst som hörs i vardagens alla miljöer.
Den är ergonomiskt och hållbart utformad, stödjer switchkontakt och kan monteras på en rullstol.
Speech Case, designad för 9,7-tums iPad lanseras tillsammans med Speech Case Pro, anpassad för
12,9-tums iPad Pro.
– I och med Speech Case kan vi nu erbjuda marknadens bästa AKK-lösning för iOS, säger Fredrik
Ruben, VD för Tobii Dynavox. Speech Case är ett perfekt komplement till Indi, vår Windows-baserade
surfplatta för tal och kommunikation. Vår mission är att ge allt fler personer tillgång till bästa möjliga
kommunikationshjälpmedel, oavsett preferenser vad gäller modell eller operativsystem och oavsett
tillgång till försäkringsfinansiering.
Tobii Dynavox är en auktoriserad Apple-återförsäljare och certifierad leverantör av Apples
företagslösningar i USA. Speech Case kan beställas tillsammans med en iPad och Snap + Core First på
www.tobiidynavox.com i USA. Speech Case kan också köpas genom Tobii Dynavox säljrepresentanter
och återförsäljare i hela världen.
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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 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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