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FlatFrog	  Multitouch	  3200	  är	  redo	  för	  marknaden	  
	  
	  
FlatFrog	  Laboratories	  AB,	  den	  svenska	  utvecklaren	  av	  världsledande	  multitouch-‐teknik,	  
offentliggjorde	  i	  dag	  att	  deras	  första	  produkt	  –	  FlatFrog	  Multitouch	  3200	  –	  är	  tillgänglig	  för	  
leverans.	  Produkten	  är	  en	  avancerad	  32-‐tums	  pekskärm	  primärt	  utformad	  för	  den	  
professionella	  marknaden,	  samt	  för	  den	  kvalitetsmedvetna	  konsumenten,	  och	  finns	  
tillgänglig	  i	  hela	  Europa	  genom	  Maverick,	  en	  del	  av	  Tech	  Data	  och	  Europas	  största	  
distributör	  av	  audiovisuell	  teknik.	  	  

"Att	  vår	  första	  multitouch-‐produkt	  är	  klar	  för	  leverans	  till	  kunder	  är	  en	  viktig	  milstolpe	  för	  
oss",	  säger	  CEO	  Christer	  Fåhreaus.	  "Det	  har	  krävts	  många	  år	  av	  mödosamt	  arbete	  med	  
forskning	  och	  utveckling	  för	  att	  nå	  fram	  till	  den	  här	  punkten	  då	  vi	  äntligen	  kan	  presentera	  
vår	  unika	  optoelektroniska	  touch-‐teknik	  och	  även	  visa	  att	  den	  kan	  tillverkas	  i	  stora	  volymer."	  	  

För	  en	  månad	  sedan	  offentliggjorde	  FlatFrog	  att	  Intel	  Capital	  och	  andra	  investerare	  
investerar	  20	  miljoner	  euro	  i	  företaget	  i	  syfte	  att	  föra	  ut	  företagets	  unika	  Planar	  Scatter	  
Detection-‐teknik	  (PSD)	  på	  marknaden	  för	  konsumentelektronik,	  i	  synnerhet	  nästa	  
generation	  av	  så	  kallade	  Ultrabooks.	  

FlatFrog	  Multitouch	  3200	  kan	  beställas	  med	  flera	  tillbehör.	  Den	  kan	  fällas	  in	  i	  ett	  befintligt	  
bord	  eller	  i	  en	  försäljningsmiljö,	  den	  kan	  monteras	  på	  väggen	  i	  en	  industridesignad	  ram	  eller	  
levereras	  som	  ett	  bord	  i	  bar-‐	  eller	  soffhöjd.	  	  

FlatFrog	  ser	  försäljningsmiljöer,	  hotell-‐	  och	  restaurangbranschen	  samt	  mässor,	  utställningar	  
och	  event	  som	  initiala	  kärnområden	  för	  den	  nya	  LCD-‐pekskärmen.	  Men	  fördelarna	  med	  
FlatFrogs	  teknik	  –	  snabbhet,	  överlägsen	  precision	  och	  oöverträffad	  optisk	  skärpa	  –	  genererar	  
också	  intresse	  hos	  kvalitetsmedvetna	  konsumenter.	  	  

FlatFrog	  Multitouch	  3200	  använder	  en	  avancerad	  optisk	  multitouch-‐teknik	  (PSD)	  som	  är	  
patentskyddad	  av	  FlatFrog	  Laboratories.	  Ljus	  skickas	  in	  i	  skärmens	  glasskiva	  och	  sprids	  där	  
ytan	  berörs.	  Tekniken	  gör	  att	  flera	  samtidiga	  beröringar	  kan	  kännas	  av	  omedelbart	  och	  
precist.	  FlatFrog	  Multitouch	  3200	  kan	  känna	  av	  40	  beröringspunkter	  samtidigt	  med	  en	  
exakthet	  på	  subpixelnivå,	  vilket	  ger	  långt	  bättre	  prestanda	  än	  de	  flesta	  konkurrerande	  
lösningarna.	  Till	  skillnad	  från	  andra	  touch-‐tekniker	  kan	  FlatFrog	  Multitouch	  3200	  även	  
användas	  med	  handskar	  och	  pennor.	  

Pekskärmen	  FlatFrog	  Multitouch	  3200,	  som	  är	  fullt	  kompatibel	  med	  Windows	  7,	  kommande	  
multitouch-‐aktiverade	  Windows	  8	  och	  Mac	  OS	  X,	  distribueras	  i	  hela	  Europa	  via	  Maverick,	  
med	  bas	  i	  Storbritannien.	  Produkten	  kan	  nu	  beställas	  från	  lagret	  och	  levereras	  inom	  48	  
timmar	  var	  som	  helst	  i	  Europa.	  Distribution	  i	  USA	  och	  Asien	  planeras	  för	  hösten	  2012.	  	  



Jon	  Sidwick,	  Mavericks	  Europachef	  kommenterade:	  "Vi	  ser	  multitouch-‐teknik	  som	  en	  enormt	  
stark	  möjlighet.	  Den	  erbjuder	  de	  allra	  högsta	  prestandanivåerna	  och	  är	  idealisk	  för	  
integrering	  i	  en	  rad	  olika	  projekt	  där	  kvalitet,	  prestanda	  och	  exakthet	  är	  grundläggande.	  
3200	  är	  ett	  perfekt	  komplement	  till	  vårt	  sortiment	  av	  samarbetsprodukter	  och	  ger	  oss	  ett	  
bredare	  erbjudande	  av	  kvalitetslösningar.”	  	  

Rekommenderat	  cirkapris	  för	  en	  FlatFrog	  Multitouch	  3200	  är	  5,995	  USD.	  
	  
För	  mer	  information,	  vänligen	  besök	  www.flatfrog.com,	  eller	  kontakta:	  
	  
Christer	  Fåhraeus,	  CEO,	  cf@flatfrog.com,	  +46	  705609000	  
Christian	  Johnsson,	  Sälj-‐	  och	  marknadschef,	  cj@flatfrog.com,	  +46	  707	  381	  384	  
Kate	  Moores,	  Marknadschef	  för	  Maverick	  Europa,	  kate.moores@tdmaverick.co.uk,	  +44	  7825	  
386	  820	  
	  
FlatFrog	  Laboratories	  AB	  är	  baserat	  i	  Lund,	  i	  den	  teknologiskt	  expansiva	  Öresundsregionen.	  Företaget	  grundades	  
2007	  gemensamt	  av	  optikexperten	  Ola	  Wassvik	  och	  uppfinnaren	  Christer	  Fåhraeus,	  serieentreprenör	  och	  nu	  
styrelseordförande	  och	  VD.	  FlatFrog	  utvecklar	  avancerad	  optisk	  hårdvara	  som	  revolutionerar	  touch-‐segmentet	  
med	  sin	  patentskyddade	  opto-‐elektroniska	  PSD-‐teknologi	  som	  arbetar	  med	  ljusflöden	  inuti	  glaset	  vilket	  möjliggör	  
äkta	  multitouch-‐system	  med	  en	  överlägsen	  användarupplevelse	  till	  låg	  kostnad.	  FlatFrog	  erbjuder	  en	  unikt	  jämn	  
och	  precis	  touch-‐kontroll	  med	  40	  simultana	  touch-‐punkter	  i	  skärmformat	  från	  5”	  till	  100”+.	  Den	  smala	  
formfaktorn	  gör	  skärmarna	  enkla	  att	  montera	  i	  alla	  miljöer.	  FlatFrogs	  teknologi	  täcks	  av	  över	  60	  patentfamiljer.	  
Bland	  applikationerna	  som	  utvecklats	  av	  ett	  flertal	  VAR-‐partners	  märks	  multi-‐touch	  bordsskivor,	  digitala	  skyltar,	  
interaktiva	  whiteboards,	  point-‐of-‐sale,	  spel	  och	  medicinska	  displayer	  samt	  konsumentelektronik	  som	  tablet-‐
datorer,	  Ultrabooks	  och	  allt-‐i-‐ett-‐datorer.	  FlatFrogs	  investerare	  är	  främst	  Invus,	  Sunstone	  Capital,	  Intel	  Capital,	  
Promethean	  och	  Fårö	  Capital.	  

	  
About	  Maverick	  
Maverick	  is	  the	  specialist	  audiovisual	  division	  of	  Computer2000	  in	  the	  UK.	  	  Computer	  2000	  is	  the	  UK	  and	  Ireland	  
operation	  of	  Tech	  Data	  Europe.	  Through	  its	  collection	  of	  specialist	  business	  units,	  which	  include	  Azlan,	  Maverick,	  
Brightstar	  and	  Datech,	  it	  provides	  resellers	  with	  a	  unique	  combination	  of	  focused	  expertise	  in	  key	  areas	  of	  the	  
market	  and	  unrivalled	  stock-‐holding,	  logistics,	  and	  financial	  services.	  Tech	  Data	  Corporation	  is	  one	  of	  the	  world's	  
largest	  wholesale	  distributors	  of	  technology	  products,	  services	  and	  solutions.	  Its	  advanced	  logistics	  capabilities	  
and	  value	  added	  services	  enable	  125,000	  resellers	  in	  more	  than	  100	  countries	  to	  efficiently	  and	  cost	  effectively	  
support	  the	  diverse	  technology	  needs	  of	  end	  users.	  Tech	  Data	  generated	  $26.5	  billion	  in	  net	  sales	  for	  the	  fiscal	  
year	  ended	  January	  31,	  2012,	  and	  is	  ranked	  109th	  on	  the	  Fortune	  500®.	  To	  learn	  more,	  visit	  www.techdata.com.	  
	  


