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Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tekniset tiedot PCEYE MINI

Tuotekoodi PCEye Mini

Katseen datataajuus 60 Hz

Datavirrat
katseenseuranta

infrapunakuvavirta nopeudella 30 fps

Virrankulutus tyypillinen keskiarvo 1,5 W

Käsittely-yksikkö
Tobii EyeChip ja täysin sisäinen 

käsittely

Liitäntä USB 2.0 tai uudempi

Laitteen koko (P x K x S) 169,5 mm x 17,8 mm x 12,4 mm 

Laitteen paino 59 g

Käyttöjärjestelmän 

yhteensopivuus
Windows 7, 8.1, 10

CPU 1 GHz, kaksi ydintä

RAM 2 Gt

Grafiikkasuoritin
60 Mt VRAM-grafiikkamuistia

Pixel shader 2.0 tai uudempi
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Tobii Dynavox PCEye Mini on erityisen pieni katseohjain, jon-

ka kompaktia kokoa ei kuitenkaan ole kehitetty tehokkuu-

den kustannuksella. PCEye Mini on tarkoitettu tietokoneen 

käyttöön näppäimistön ja hiiren sijaan henkilöille, joiden on 

hankala puhua tai käyttää tietokonetta vamman tai sairauden 

takia.

Tietokoneen käyttöä surffailusta työskentelyyn
Katseohjaus on nopein, helpoin ja ergonomisesti paras tapa 

käyttää konetta, mikäli tavallisen näppäimistön ja hiiren käyttö 

ei onnistu. PCEye Mini tarjoaa käyttäjälleen entistä suurem-

man vapauden itsenäiseen toimintaan ja edistää opiskelu- ja 

työelämää, vapaa-ajan viihtyvyyttä ja sosiaalisia suhteita.

PCEye Minin avulla käyttäjä voi olla yhteydessä ystä-

viin, surffata internetissä, pelata pelejä, puhua Skype- 

puheluita ja jopa luoda laskentataulukoita ja tekstitiedostoja. 

Ympäristönhallintaohjelmiston kanssa käytettynä PCEye Mini 

mahdollistaa myös esimerkiksi valojen tai TV:n sytyttämisen 

ja sammuttamisen.

PCEye Miniä voi käyttää kokonaan katseella
PCEye Mini toimii katsomalla tietokoneen näyttöä. Komennot 

valitaan räpäyttämällä silmiä, viipyilemällä, zoomaamalla ja/

tai napsauttamalla kytkimellä. Vaihtoehtoisesti hiiren kohdis-

tinta voi hallita kokonaan silmien liikkeillä. Laite kalibroidaan 

jokaisen käyttäjän silmän liikkeiden mukaisesti.

PCEye Mini sopii monenlaiseen laitteeseen
Kaikki katseenohjauksen toiminnot tapahtuvat itse laitteessa, 

joten PCEye Mini ei hidasta tietokonetta. PCEyen käyttöön ei 

siis tarvitse viimeisimpiä, tehokkaimpia ja kalleimpia koneita. 

Laite toimii myös kannettavassa tietokoneessa.

Klipsikiinnitteinen PCEye Mini on helppo kiinnittää kannetta-

viin tietokoneisiin tai tietokoneiden näyttöjen alle. Se voidaan 

myös asettaa Tobii Dynavox EyeMobile Mini -telineeseen ja 

kiinnittää tiettyihin tabletteihin.


