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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.

KATSEOHJAIN | PCEYE PLUS

Ota ohjat PCEyen avulla! Tobii PCEye Plus on tehokas ja er-

gonominen apuvälinetekninen laite tietokoneen käyttöön. 

Laitteen avulla pystyt omatoimisesti huolehtimaan arkisista 

velvollisuuksista, kuten asiakirjojen luomisesta, pankkiasioi-

den hoitamisesta ja työnteosta – mutta myös viihteestä ja 

sosiaalisista suhteista. 

PCEye Plus on tarkoitettu tietokoneen käyttöön näppäimis-

tön ja hiiren sijaan henkilöille, joiden on hankala puhua tai 

käyttää tietokonetta sairauden tai vamman seurauksena. 

Heille katseohjaus on nopein, helpoin ja ergonomisesti pa-

ras tapa käyttää konetta. Yhdessä Windows Controlin zoo-

maus-toiminnon avulla osut pienimpiinkin kohteisiin miltei 

pikselin tarkkuudella.

Laitteen havaitsemisalue on yksi markkinoiden suurimmista, 

minkä ansiosta voit liikuttaa päätäsi, istua tai maata tarkkuu-

den kärsimättä. Lisäksi PCEye Plus tunnistaa myös ohi näytön 

ohjautuvan katseen.

Ei pelkkä katseohjain
Tobii PCEye Plussassa on monta ominaisuutta yhdessä lait-

teessa. Eri ominaisuuksien avulla voit luoda oman, juuri si-

nulle parhaiten sopivan ja tehokkaimman tavan käyttää tie-

tokonetta.

PCEye Plus on varustettu laadukkaalla mikrofonilla, joka 

mahdollistaa selkeän puheen tallennuksen ja lähettämisen.

Tuotteessa on sisäänrakennettu kytkinsovitin. Siinä on yksi 

3,5 mm liitin, johon voi liittää yksi tai kaksi kytkintä.

Lisäksi PCEye Plus on varustettu USB-ympäristönhallinnan 

lähettimellä, jossa on taipuisa kaula. Tämä mahdollistaa esi-

merkiksi valojen tai TV:n avaamisen ja sammuttamisen.
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Tekniset tiedot PCEYE PLUS

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

Liitin 1 x 3,5 mm kytkinsovitin

Havaitsemisalue >40 cm × 35 cm, ellipsi

Laitteen koko (P x K x S) 322 mm × 22 mm × 18 mm 

Laitteen paino 280 g

Käyttöjärjestelmän 

yhteensopivuus
Windows 7, 8.1, 10

CPU 2 GHz, kaksi ydintä

RAM 4 GB


