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Tobii I-15 on katseohjattava kommunikaatioon ja ym-
päristönhallintaan tarkoitettu tietokone. I-15 sopeu-
tuu jokaisen käyttäjän tarpeisiin, edistää itsenäistä 
viestintää ja helpottaa arjen haasteita.

I-15:n näyttö on 15 tuumaa. Laitteen suunnittelussa on 
kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen, 
kestävyyteen ja monipuolisuuteen. Sen voi kiinnittää 
pyörätuoliin, sänkyyn tai pöytätelineeseen.

Kommunikointia ilman rajoituksia
Tobii I-15 -tietokoneessa on katseohjain ja puhesynte-
tisaattori. Tietokone on optimoitu CP-vamma-, Rett-, 
ALS-, aivohalvaus- ja afasiapotilaille, jotka ovat riippu-
vaisia puhetta tukevista ja korvaavista viestintäratkai-
suista (AAC) tullakseen ymmärretyiksi ja voidakseen 
elää itsenäisemmin.



I-15-laitteessa on integroitu pöytäteline

Aina käytettävissä
Olipa kyseessä kasvokkain tai etäyhteydessä tapah-
tuva viestintä, I-15 mukautuu tarpeisiisi. Sitä voi-
daan käyttää sisätiloissa, ulkona, sängyssä, ruoka- 
pöydässä – missä ja milloin tahansa.

Laite on suunniteltu kestämään kovaakin käyttöä ja 
sen tekniset ratkaisut ja muotoilu takaavat hyvän käy-
tettävyyden. Laite on roiskevesitiivis, siinä on kaksi 
lennosta vaihdettavaa akkua ja erityisen kestävä kova-
levy – eli kaikki ominaisuudet, jotka arjen käyttöesi-
neeltä vaaditaan.

I-15 on yhdistettävissä tavallisimpiin verkkoihin ja 
laitteisiin liittimillä, USB-portilla, Ethernetillä ja Blue-
toothilla. HDMI-portin avulla I-15:n voi yhdistää suu-
rempaan näyttöön tai vaikka televisioon. Näin laitteen 
avulla voi kommunikoida vaikka kokonaisen luokka-
ryhmän kanssa.

Vaivaton sosiaalinen kanssakäyminen
Tobii I-sarjan avulla sosiaalisena pysyminen ei ole kos-
kaan ollut helpompaa. Laaja valikoima ohjelmistoja ja 
toimintoja helpottavat päivittäistä puhekommunikaa-
tiota ja voit vaivattomasti käyttää sähköpostia, teksti-
viestejä, chattiä, Skypeä tai soittaa puheluita käyttäen 
edistyksellisintä Bluetooth-tekniikkaa. 

Laitteella voit myös ottaa kuvia arjestasi ja jakaa niitä 
muiden nähtäväksi. I-15:ssä on etu- ja takakamerat. 
Lisäksi voit surffata internetissä, pelata pelejä, käyttää 
erilaisia tietokoneen sovelluksia ja hallita ympäristöä 
ympärilläsi.
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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.

Infrapunalähetin (ympäristö-

hallinnan ohjausyksikkö)

GEWA ohjelmoitava

infrapunakaukosäädin

Silmäohjain Tobii IS20 Module

Akun kesto käytössä n. 9,5 h

Akun latausaika  max 5,4 h

Akun varauksen säilyvyys käyt-

tämättömänä

enintään 6 kk

40–60 % varauksella

Pöytäteline integroitu

Tuki kiinnitystelineelle
Tobii QR-sovitinlevy Daessy- ja 

REHAdapt-telineille

Virransyöttö sisään
universal 100-200 VAC / 50- 

60 Hz

Virrantulo ulos +24VDC / 0,271 A

IP-luokka
IP43 (kun liittimen suojat ovat 

paikallaan)

Liittimet

- 1 x HDMI 1.3 liitin

- 2 x USB 2.0

- 1 x USB 3.0

- 1 x RJ45 100/1000 Mbit/s 

(Ethernet)

- 2 x 3.5 kytkinliitäntää

- 1 x 3.5 mm kuulokeliitäntää 

(stereo)

- 1 x 24 V DC 2.5/5.5mm

verkkovirtaliitin

Painikkeet

- 1 x virtakytkin

- 1 x äänenvoimakkuus +

- 1 x äänenvoimakkuus -

- 1 x valikko

- 2 x ohjelmoitavaa
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TEKNISET TIEDOT TOBII I-15

Tuotekoodi TBI15

Näyttö 15'', 4:3, LED Backlit

Näytön resoluutio 1024x768 (XGA)

Kosketusnäyttö

projisoitu kapasitiivinen

kosketusnäyttö, gorillalasi, 

10-pisteen monikosketus

Mitat 36,9 x 32,6 x 11,2

Paino 3,8 kg

Kaiuttimet 2x3W suljetut kaiuttimet

Mikrofoni 1 x analoginen

Takakamera
5 megapikseliä 

automaattitarkennus

Etukamera
2 megapikseliä 

kiinteä tarkennus

Prosessori Intel Atom Processor N 2800

Chipset Intel NM10 Express Chipset

RAM-muisti 4GB DDR3

Käyttöjärjestelmä MS Windows 7

Kovalevy 2,5'' SSD 120GB

SD-korttipaikka MicroSD-kortti 32GB

Langaton verkkoliitäntä (optio) IEEE802.11 b/g/n

Bluetooth (optio) Bluetooth 3.0+HS


