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PCEye
Et øyestyrt betjenings-
hjelpemiddel

PCEye er verdens mest avanserte øyestyringsenhet. 
Den gjør det mulig for personer med fysiske 
funksjonsnedsettelser å bruke et Windows-nettbrett, 
bærbar PC eller skjerm opptil 27” kun ved hjelp av 
øynene, også utendørs i utfordrende lysforhold. 

*Nettbrett og brakett på bildet ovenfor selges separat. 

Øyestyring
Erstatter bruk av tastatur og mus med 
øyestyring for å styre en Windows-
datamaskin. 

Utendørs øyestyring  
Få tilgang til alt på datamaskinen din, 
selv når du er utendørs. 

Fleksibel
Bruk sømløst med de fleste Windows-
enheter, på skjermer opptil 27”. 

Bærbar
Enkel montering til en Windows-enhet 
og ta den med deg hvor som helst. 



For å finne ut mer om PCEye, hele listen over tilbehør og spesifikasjoner, besøk: no.tobiidynavox.com/pages/pceye-ap 

Bytt ut et tradisjonelt tastatur og mus med 
øynene og surf på nettet, hold kontakten 
med venner på sosiale medier, spille spill, 
opprette dokumenter med mer. Det er bare 
å koble PCEye til Windows-enheten din via 
USB og få tilgang til alt datamaskinen din 
har å tilby. Denne øyestyringsenheten hjelper 
deg å møte dine daglige behov. Bruk den 
med en datamaskin med større skjerm for 
spilling, en bærbar datamaskin for møter eller 
et nettbrett for enkle oppgaver.  

Styr en datamaskin  
med øynene

Bæreveske (inkludert)      PCEye-brakett 

Tilbehør
PCEye kan leveres med ulikt valgfritt tilbehør.  

TD Control*
En intuitiv måte å styre Windows kun  
ved hjelp av øynene dine på en I-Series 
eller PCEye. 

Communicator 5**
En ASK-løsning som er designet for å 
hjelpe lese- og skrivekyndige personer 
med språklige funksjonsnedsettelser til  
å kommunisere mer effektivt. 

TD Snap**
En symbolbasert ASK-programvare med 
et utvalg av løsninger for ulike behov. 
Komplett med verktøy og ressurser.  

Magic Eye FX**
Et sett med spill og aktiviteter designet for 
å lære begynnende øyestyringsbrukere 
tilgang til datamaskin på en morsom og 
motiverende måte.

*Inkludert programvare **Valgfri programvare


