
Power to be You

Kraften til å  
uttrykke meg selv 

Indi® 7 

Liten, men likevel kraftfull. Indi 7 er en alt-i-ett, Windows-basert talemaskin for kommunikatører på 
farten.  Designet spesielt for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) tilfredsstiller Indi 7 ditt 
språk- og kommunikasjonsbehov. Kommer med innebygde gode høyttalere rettet mot samtalepartner, 
et symbolstøttet ordforråd i Snap + Core First og full individuell tilpasning i ASK-programvaren 
Communicator 5. Personer i alle aldre med diagnoser som autisme, cerebral parese, Downs syndrom  
og psykiske funksjonshemninger kan oppleve stor suksess i kommunikasjon med Indi 7.

Kompakt og bærbar design

som passer komfortabelt i hånden din. Med en 
vekt på kun 570g og en størrelse på 7’’, legger 

den til rette for kontinuerlig bruk, hvor som helst, 
når som helst.  

Laget for hverdagslige behov 

som tar deg videre fra talekommunikasjon, 
som for eksempel alternativ fjernkontroll, 

tilgang til sosiale medier, e-post og 
tekstmeldinger.

Tilpasser seg din betjeningsmetode 

med inngang som støtter skanning, 
feste for hodemus og Keyguard, en 
tastaturramme for tilpasset touch.

Usedvanlig lydkvalitet 

takket være integrerte, utoverpekende 
høyttalere optimalisert for tale. Med høy 

og tydelig lyd gir Indi 7 deg sjansen  
til å bli hørt. 

Ta kommunikasjonen  
i egne hender



Kraftige innebygde  
høyttalere

Snap + Core First tilbyr det fremste innen symbolstøttet kommunikasjon. Applikasjonen tilbyr enkel og 
intuitiv tilpassing for symbolstøttede kommunikatører. I det evidensbaserte ordforrådet Core First kan 
brukeren starte sin kommunikasjonsreise der de er, og gradvis utvikle seg videre.

Indi 7 kan også leveres med ASK-programvaren Communicator 5 som gjør tekst og symboler om til klar 
tale, og som tilbyr verktøy for Internett, E-post og generell betjening av datamaskin. Innholdet støtter 
læring av grafisk kommunikasjon og en overlegent effektiv tekstkommunikasjon.

Produktspesifikasjon

Alternativ  
montering og  
beskyttelse  

Alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK) krever av og til 
tilpassinger i forhold til holdbarhet og 
betjening. Med enheten plassert på et 
stativ kan den bli enda mer tilgjengelig, 
på for eksempel rullestol eller i seng. 
Et formstøpt gummideksel gir ekstra 
beskyttelse mot røff behandling og 
Keyguards kan ramme innen områdene 
på skjermen som inneholder bokstaver, 
tekst og symbol.  

Kontakt oss for å lære mer om 
alternativene. 

Omfattende  
økosystem 

Indi 7 er støttet av et enestående 
økosystem av innhold, og et bibliotek 
av ressurser for å støtte deg på din 
kommunikasjonsreise. 

Støtten inkluderer:

• Pathways for Core First  
• myTobiiDynavox.com  
• Kjerneordleksjoner og bøker  
• Applikasjonen Discover  

Tobii Dynavox
 

Teknisk støtte  
og garanti 

Indi 7 kommer med 2 års 
produsentgaranti og tilgjengelig 
kundestøtte på e-post og telefon.

Type/modell Tobii Dynavox Indi 7

Operativsystem Microsoft® Windows 10 Pro

Skjerm 7" (17.8 cm)

Skjermoppløsning 1920 x 1200 px

Touchskjerm Multipunkts kapasitiv berøring

Vekt 0,57 kg

Dimensjoner 20.3 x 14.5 x 3.65 cm

Høyttalere 2 × 31mm
4 ohm, 3.5 W

Mikrofon 1 x analog mikrofon

Prosessor Intel Atom Z8350 – 4 Kjerner,  
2MB Cache, 1.92Ghz

RAM 4 GB RAM

Flash-minne 64 GB eMMC

Kontakter 1 Mikro-B USB 2.0  
Hodetelefon-/mikrofonplugg  
2 VDC ladeport

Sensorer 3-akset gyro, akselerometer, kompass, 
sensor for omgivelseslys

Knapper 1 x strøm på  
1 x volum opp og volum ned

WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth® Bluetooth 4.0 / BLE

Kamera Bakovervendt: 5 Megapiksler 
Forovervendt: 1,3 megapiksler 

Strøm og batteri Innebygd 23,7 Wh litiumionbatter

Batteritid > 8 timer normal bruk

Batteriladetid < 4 timer

Windows-språkstøtte Støtter alle Windows 10-språk  
og språkpakker (nedlasting kan være 
nødvendig) 

Interessert i en større skjerm? Indi er også tilgjengelig i en størrelse på 10’’. Besøk tobiidynavox.no for å få vite mer  
om Indi og andre hjelpemidler fra Tobii Dynavox.

Kommunikasjon med Indi 

Thormøhlens gate 55 • Høyteknologisenteret, Datablokken 
5006 BERGEN • Norge
Besøk vår nettside for kundestøtte og teknisk support.

www.tobiidynavox.no 
www.facebook.com/tobiidynavoxnorge 
www.twitter.com/tobiidynavox


