
Power to be You

Evnen  
til å bryte  
barrierer

Møt neste generasjons I-Series 
Splitter nye kommunikasjonsenheter med verdens beste øyestyring.



Oppdag uante muligheter
Trodde du det var umulig for deg å sende en 
e-post? Drømmer du om dagen når barnet 
ditt kan si: «Jeg er glad i deg»? Slutt deg til 
titusener av mennesker som har oppdaget 
uante muligheter ved hjelp av øyestyring.

Møt I-13 og I-16, den nyeste 
kommunikasjonsteknologien fra Tobii Dynavox, 
verdenslederen innen øyestyring og kommunikasjon. 
I produktfamilien I-Series leverer Tobii Dynavox 
sin 5. generasjon ASK-enheter for øyestyring, 
med uovertruffen kommunikasjons- og 
datatilgangsopplevelse, som bygger på årevis  
med forskning og tilbakemelding fra kunder.  
I-13 og I-16 er de letteste, mest slitesterke  
skreddersydde øyestyringsenhetene på markedet.  
De er ideelle for individer med tilstander slik som 
cerebral parese, ALS og Retts syndrom. Enhetene  
har verdens beste øyestyring, lynrask ytelse,  
høyttalere som er optimalisert for tale, tynnere  
design enn forgjengerne og mye mer.

 

Gorilla Glass

Femte generasjons 
øyestyringsenhet

Optimaliserte 
høyttalere

Partnervindu



Created to be heard 

with powerful, outward facing, built-in  
speakers providing clear speech, exceptionally 

loud output, and a wide range of authentic 
sounding voices.

Made for everyday interactions

with capabilities that go beyond speech 
communication like Environmental Control 

Units (ECUs), Infrared (IR), access to social 
media, email, and texting.

Designet  
for å bryte  
barrierer

Få praten til å flyte naturlig   

med det bakovervendte partnervinduet  
som gjenspeiler ordene og uttrykkene. 

Ta kontrollen 

med adaptive knapper som kan  
programmeres med øyestyring og berøring.  

Opplev økt fleksibilitet design og uavhengighet, 
mens du fortsatt gir omsorgspersonene dine  

tilgang til vanlige funksjoner.

Du kan trygt ta den med deg

takket være den lette og slitesterke  
designen. Gorilla Glass og sprutsikker gir 

beskyttelse mot fall og regnskyll.

Sørg for å bli hørt 

med to innebygde, utadrettede  
høyttalere som gir kraftig lyd og  

tale i ethvert miljø.



Mer enn hva øyet kan se
I-13 og I-16 er mer enn bare kommunikasjonsenheter – de er stemmen som svarer på spørsmål i 
klasserommet, verktøyet som gir en PowerPoint-presentasjon på jobben, og til og med en metode for å 
gå inn på nettstedet til favorittbandet ditt og laste ned musikk. De er laget for å utvikle seg sammen med 
deg og oppfylle alle behovene dine – uansett hvor vanlige eller uvanlige de måtte være.

Communicator 5 er en programvarepakke 
som gjør tekst og symboler om til klar tale og 
tilbyr enkle verktøy for datamaskintilgang. Du 
kan også bruke Communicator til å kontrollere 
IR-aktiverte enheter i omgivelsene dine, slik som 
TV-en, belysningen eller til og med klimaanlegget. 
Glimrende for brukere med intakt språk, som 
voksne med ALS.

Snap Core First™ er en symbolbasert 
kommunikasjonsprogramvare som leverer et 
systematisk, dokumentert, forskningsbasert 
rammeverk av kjerneord. Det gjør at du kan 
begynne å kommunisere raskt og holde høy 
deltakelse etter hvert som du lærer mer og  
utvikler deg. Det er basert på tre søyler for 
vellykket kommunikasjon: deltakelse, språklig 
utvikling og strekke seg mot skriftspråket.  
Et tastatur er også tilgjengelig for barn som  
befinner seg i overgangen fra symboler til tekst. 

Computer Control™ er en annen måte å 
samhandle med og kontrollere datamaskinen din 
på via øyestyring. Det lar deg bli mer selvstendig 
og gjør deg i stand til å utføre oppgaver på 
egen hånd uten andres hjelp. Computer 
Control gir deg ikke bare evnen til å kontrollere 
datamaskinen din, men tar hensyn til den mest 
logiske og intuitive måten for deg å gjøre dette 
på, med eksklusive funksjoner som: 

• Interaction First

• Betjening i sentrum 

• Radial meny   

Også inkludert på alle I-13- og I-16-enheter er Snap Scene, Accessible Literacy Learning (ALL®), Mirror  
for Android™ og Magic Eye-FX. Hvis du vil vite mer om programvaretitlene som følger med I-Series, gå  
til no.tobiidynavox.com/i-series.



Fordelen med Tobii Dynavox øyestyring
Tobii Dynavox er den globale pioneren innen øyestyringsteknologi, med over 15 års forskning, erfaring 
og innovasjon i ryggen. Den innebygde IS5 øyestyringsenheten er basert på årevis med forskning og 
utvikling samt testdata fra millioner av øyne på tvers av alle typer brukere, etniske opprinnelser, brille- 
eller linsetyper, lysforhold og andre omgivelsesfaktorer. Denne kunnskapen har resultert i verdens mest 
hardføre og best presterende øyestyringsenhet.

Økosystem av brukerstøtte
Et helt unikt og gratis økosystem av innhold og et  
bibliotek med ressurser som kan brukes sammen med  
Tobii Dynavox-programvaren, er tilgjengelig for deg. 
Pathways for Core First er inkludert på enheten din og 
hjelper deg og kommunikasjonspartnerne dine med å få 
mest mulig ut av programvaren.

Når du mottar I-Series-enheten din, finner du også  
ressurser som lar deg ta den i bruk så raskt og effektivt 
som mulig. Hurtigstartveiledningen vår hjelper deg med 
oppsettet, og kortene for programvareopplæring støtter  
deg i oppsettet av programvaren du velger, samt bruken  
av enheten.

Overlegen styringsevne for flere personer  
IS5 gir styringsresultater av høy kvalitet  
for flere personer enn noe annet system, 
uavhengig av øyenfarge eller om du bruker 
kontaktlinser eller briller.

Raskeste gjenopprettingstid ved øyestyring
IS5 gir deg ikke bare den beste 
nøyaktigheten, men har også den raskeste 
gjenopprettingstiden. Dette betyr at
hvis øynene dine beveger seg utenfor 
sporingsboksen eller om du har ufrivillige 
bevegelser, finner øyestyringsenheten 
umiddelbart igjen øynene dine, slik at det  
ikke oppstår pauser i samhandlingen.

Presise og nøyaktige valg via øyestyring 
Med en mye mer nøyaktig øyestyring og 
brukerpresisjon kan individer raskt og trygt  
velge ønskede mål på skjermen.

Større selvstendighet med Wake-on-Gaze™
Wake-on-Gaze, en unik funksjon som kun finnes 
i I-Series, gjør at du kan slå på enheten kun ved 
hjelp av øynene, og uten hjelp fra noen andre. 
Denne funksjonen bidrar også til å forlenge 
enhetens batterilevetid.



Med hver I-13 og I-16 følger 2 års garanti 
som fullt ut og ubetinget dekker reparasjoner 
og reservedeler, arbeid, returforsendelse og 
telefonstøtte.

Tilbehør 

I-13 og I-16 sendes ut med følgende tilbehør: Justerbar 
sokkel, lader og en ConnectIT monteringsplate. Daessy 
monteringsadapter er også tilgjengelig. Ekstra tilbehør  
kan kjøpes, som fingerguide og reservetilbehør. 

NYHET! Den justerbare sokkelen kan festes til  
I-Series-enheten via magneter. Den støtter opp enheten  
slik at du kan stille den i posisjonen som gjør det lettest  
for deg å bruke øyestyring.
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Enhet Tobii Dynavox I -13 / I -16

Skjerm 13,3”, størrelsesforhold: 16:9  
/15,6”,størrelsesforhold: 16:9

Skjermoppløsning 1920 x 1080 Pixel  

Berøringspanel Kapasitiv multiberøring med  
Gorilla®-Glas 3  

Dimensjoner 33,8 x 24,1 x 8,1 cm  
/ 39,1 x 26,9 x 8,4 cm 

Vekt 2,3 kg / 2,7 kg

Høyttalere 10 W høyttalersystem 

Mikrofon  1 x forovervendt mikrofon

Prosessor  Intel Core i5 7200U

RAM 8 GB LPDDR4 

Operativsystem  Microsoft Windows 10 Pro

Harddiskstasjon 256 GB SSD 

Partnervindu 5,2” fullfarge-LCD,  
480 x 128 oppløsning

Koblingspunkter 2 x USB 3.0
2 x 3,5 grensesnitt med brytertilkobling  
1 x 3,5 mm hodetelefonkontakt (stereo) 
med kontaktdeteksjon
1 x ladeport

Fysiske knapper  1 x på-knapp  
1 x volum opp
1 x volum ned
2 x programmerbare

WLAN (valgfritt)  2.4G/5G; IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
Wi-Fi-kompatibel

Bluetooth®  (valgfritt) Bluetooth® 4.1 

IR-fjernkontroll (enhet  
for omgivelseskontroll)

6 overføringsdioder 
1 mottakerdiode

Kameraer Bakovervendt kamera 8 MP  
Forovervendt kamera 2 MP

Øyestyringstilbehør  
(valgfritt)

Tobii IS5B 

Batteridriftstid (i) ~ 9 t / ~8 t

Batterioppladingstid Maksimalt 5 t (0-100%) 

Batterilagringstid Maksimalt 6 måneder når  
40–60 % oppladet

Skrivebordsstativ Innebygd 

Monteringssystem  
støttes 

Innebygd ConnectIT-monteringsplate.
Daessy-adapter er tilgjengelig. 

Strømforsyning Inngang: Universell 100 ~ 240 VAC 
Utgang: 19 V/ 3,43 A

IP-klasse IP54 (med I/O-deksler på plass)

Kompatibilitet med  
mobiltelefon     

Ikke akt.

Medisinsk klassifisering 93/42/EEC (MDD) – direktiv om
medisinsk utstyr, som endret av 
2007/47/EF

For mer informasjon 
Gå til no.tobiidynavox.com/i-series for å finne ut mer om I-13 og I-16, eller kontakt din lokale hjelpemiddelkonsulent.

Teknisk brukerstøtte og garanti


