I-serie kommunikationscomputer
I-12 & I-15 .....bygget til kommunikation

Selvstændighed

kommunikation

Om I-serien
I-serien består af to modeller som er specielt
byggede til kommunikation og har alle de
funktioner man har behov for, til at blive mere
selvstændig i hverdagen.
I-serien kan betjenes med touchskærm, joystick,
mus, 0/1-kontakt og øjenstyring.

Klar til kommunikation

I-serie computerne er enestående ved:

Der medfølger 55 forskellige færdige tavler
til kommunikation og andre aktiviteter.
På I-serie computerne medfølger Sono
Lexis, Sono Key og Sono Flex gratis.
Desuden får du med ASK ressourcer
yderligere 120 ekstra tavler.

Hårdfør, droptestet fra 80cm & 50 cm (I-15)
Ridsefri LED-skærm med Gorilla Glas
10,5 timers batteri & 9 timer med øjenstyring
Vandafvisende IP43
Lydløs, uden blæser og med SSD harddisk

Fleksibelt

Funktioner og muligheder:
I-serie computerne leveres med
programmet Communicator, som er et
kommunikationsprogram der kan anvendes
af både børn og voksne, og med symboler
eller tekstkommunikation.
Med Communicator og en I-serie computer
forenes alle de smarte funktioner
brugervenligt og giver alle muligheder for
at lave individuelle tilpasninger til den
enkelte bruger.

• Symbolkommunikation
• Tekstkommunikation
• Skærmtastatur
• E-mail
• SMS
• Telefonsamtale med talesyntese
• Chat
• Gå på internettet
• Facebook
• Skype
Produktspecifikationer for I-serien

Let & mobilt

Model

I-12

I-15

Touchskærm

12,1" LED

15" LED

Styresystem

Windows 7

Windows 7

2,8 kg

3,8 kg

Harddisk

120Gb SSD

120Gb SSD

Højtaler

Loudness

Loudness

Processor

core duo

core duo

Ram

4 Gb

4 Gb

SD kort

32 Gb

32 Gb

10,5/9 timer

5 timer

tilvalg

tilvalg

Vægt

Batterier
Øjenstyring

Find I-serien i vores webshop

113101: Tobii I-12 med øjenstyring
113103: Tobii I-15 med øjenstyring

113100: Tobii I-12
113102: Tobii I-15

I-serie kommunikationscomputer

Enestående

Fjernbetjening

Nyeste teknologi

Optimeret batteri

Praktisk design

I-12 & I-15 .....bygget til kommunikation

Oprejst

Liggende

Computeren kan stå
oprejst på den
indbyggede fod. Praktisk
til brug ved øjenstyring
eller joystick/scanning.

Til touchskærmsbrug kan computeren
ligge ned i en behagelig arbejdsvinkel.
Skærmbilledet roterer automatisk når
man lægger computeren ned.

Batterier

Håndtag

I bunden af
computeren
sidder to batterier (hot swap) der giver en
batterilevetid der holder en hel skoledag og
til en lang dag på farten.
Batterierne kan skiftes undervejs og en
opladning tager maks. 6 timer

Det er oftest når computeren skal
flyttes at der kan ske uheld.
På I-serien er der indbygget et
håndtag, som sikrer at computeren
kan flyttes sikkert mange gange
dagligt.

Tynd og let vægt

Tilslutning

i12 vejer 2,8 kg
30.7 x 27.4 x 10.5 / 2.4 cm
i15 vejer 3,8 kg
36.9 x 32.6 x 11.2 / 2.5 cm

0/1-kontaktinput
Hovedtelefonudgang
HDMi til storskærm
1 x USB 3.0
1 x USB 2.0
1 x mini USB
Internetkabel

inkl. batterier og øjenstyring

Gewa omverdenskontrol

Montering

Fjernbetjeningen er indbygget
i computeren og man kan
derfor betjene radio/TV.
I-serien har to sendevinduer som sikrer at
man kan sende signaler uanset om
computeren står op eller ligger ned.

I-serien har et vendbart beslag
bagpå som kan bruges til enten
Monty eller Daessy.
Så begge løsninger er lige ved hånden.
Vesa beslag fås også som tilbehør.
I-serien kan monteres på kørestol, rollator,
bordstativ, sengestativ og gulvstativ.

Kapacitiv touch

Wake on Gaze

Kræver kun meget
let berøring og kan
anvendes af
mennesker med
meget lidt muskelkraft.

I-serie computeren
er gennemtænkt.
Med en enestående funktion, der gør brugeren i
stand til selvstændigt at "vække" computeren
når den er i slumre-tilstand.
Bare kig på skærmen, så tænder computeren.

520103: Ekstra batterier til I-12/I-15
520103: Bordlader til batterier

520109: Taske til I-12/I-15
520104: Ekstra strømforsyning

100100: Skjold, findes i 10
forskellige størrelser

