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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.

Malli Speech Case Speech Case Pro

Tuetut laitteet

5. ja 6. sukupolven 

iPad (2017, 2018)

9,7”

2. sukupolven iPad 

Pro (2017)

12,9”

Paino 570 g 816 g

Mitat 249 x 182 x 46mm 316 x 234 x 46mm

Värivaihtoehdot
Teräksenharmaa, vadelmanpunainen, 

turkoosi

Kaiuttimet 2 x 31mm. 4 ohm, 3.5 W

Portit
Micro USB (lataus), kuulokeliitäntä, 2 käyt-

tökytkinliitäntää

Painikkeet Virtapainike, äänenvoimakkuuspainike

Bluetooth® Bluetooth 3

Akku 15,54 Wh li-ion

Akun käyttöaika min. 10 tuntia normaalikäytössä

Akun latausaika max. 4 tuntia

TOBII SPEECH CASE -KOTELO IPADILLE

Tobii Dynavox Speech Case ja Speech Case Pro tarjoavat luo-

tettavan ratkaisun iPad-käyttäjille puhetta tukevaan, täyden-

tävään ja korvaavaan kommunikointiin (AAC). Speech case 

-koteloilla muunnat iPadisi kommunikoinnin apuvälineeksi, 

jossa on erityisen vahvat kaiuttimet sekä ergonominen ja kes-

tävä muotoilu. Speech Casen avulla käyttäjä voi valita ennalta 

tutun iOS-alustan ja käyttää samalla Tobii Dynavoxin erin-

omaisia AAC-ratkaisuja. 

Kotelossa kädensija ja tukijalka, ja se voidaan kiinnittää ulkoi-

seen telineeseen valmiiden ruuvinreikien ansiosta. Tabletin 

käyttäminen onnistuu kytkinohjauksella tai kosketusnäytön 

avulla.

Saatavilla on myös lisätakuu, joka kattaa osien korvaamisen 

ja korjaamisen, huoltotyön sekä laitteen toimituksen takaisin 

huollosta.

Speech Casen voi hankkia ilman kommunikointiohjelmistoja, 

tai lisäksi voi ostaa Tobii Dynavoxin iOS-sovelluksia käyttäjän 

tarpeiden mukaisesti.

Ohjelmistot ja tukimateriaalit
Snap™ + Core First® on vuosien tutkimus- ja kehitystyön tu-

loksena syntynyt symboliperustainen intuitiivinen kommuni-

kointiohjelma. Kielenoppiminen, lukutaidon saavuttaminen ja 

itsenäiseksi kommunikoijaksi kehittyminen on monivaiheinen 

prosessi. Tobii Dynavox Snap + Core First soveltuu prosessin 

eri vaiheissa oleville käyttäjille. Snap + Core First sisältää laa-

jan valikoiman valmiita painikeasettelumalleja ja puhesyntee-

siäänen. Käyttöliittymä on helposti mukautettavissa käyttäjän 

tarpeisiin. Käyttäjä voi aloittaa kommunikoinnin helposti ydin-

sanoja ja fraaseja käyttämällä ja laajentaa sanavarastoaan ke-

hittyessään.

Tobii Dynavoxin tuotteiden ja ohjelmistojen tueksi on tarjol-

la kattavasti tukimateriaaleja, kuten ilmaisia webinaareja ja 

sovelluksia Snap + Core Firstin käytön avuksi. MyTobiiDyna-

vox-verkkotyökalun avulla voit varmuuskopioida tiedostosi ja 

työskennellä ja jakaa materiaaleja muiden käyttäjien kanssa.


