TM5 Mini
מבית EyeTech

מערכת מיקוד המבט המדויקת
והקלה ביותר לתפעול
דיוק המצלמה
על המצלמה והתוכנה המלווה אותה
■
■
■
■

■ TM5 Miniהיא הדור הנוכחי של מצלמות מיקוד המבט של
 ,EyeTechהחברה עם הניסיון הרב ביותר בעולם בתחום זה.
■נותנת פתרון לכל רמות המשתמשים – משימוש בסיסי של
משחקי מיקוד מבט ועד לשימוש מתקדם של שליטה במחשב.
■מצטיינת בדיוק ובפשטות הפעלה ,בצד תחכום ויכולות ייחודיות.
■נבחרה ע״י  ,Smartboxהחברה המפתחת את גריד  ,3כמצלמת
מיקוד המבט המועדפת בפתרונות החברה.

■ ■מבוסס על טכנולוגית  - AEyeהאלגוריתמים החדשים ביותר של
 ,Eyetechתוצר של שנים רבות של השקעה במחקר ופיתוח.
■ ■זיהוי מהיר של האישונים ושמירה על מיקומם גם עבור משתמשים
הנעים כל הזמן במהירות.
■ ■הדיוק הרב מאפשר תמיכה במנגנון של בחירה ישירה במצב של
שליטה במחשב ,ללא צורך בזום או בתהליך דו שלבי אחר.
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יכולות ייחודיות
■

■

■
■

■

■שתי נורות קטנות בחזית המצלמה נותנות חיווי ויזואלי למצב
המשתמש מול המצלמה .מאפשר למשתמש ולמלווה לדעת בכל
רגע נתון האם מיקום המצלמה מולו טוב ,והאם המצלמה מצליחה
לזהות את אישוניו.
■אפשרות לעבור למצב “ - ”Live Viewתצוגת וידיאו המאפשרת
למשתמש ולמלווה לתקן בעיות המקשות על המצלמה זיהויי טוב
של האישונים ,כמו סינוור ,לכלוך על המשקפים ,וכדו'.
■מסנן אור מיוחד ,המאפשר להפעיל את המצלמה גם מחוץ לבית -
בסביבה מוצלת.
■אפשרות להעיר את המחשב ממצב של תרדמה ()Hibernate
באמצעות העיניים בלבד .חשוב במיוחד למשתמשים הנרדמים
מול המסך ,ומעוניינים באפשרות להעיר את המחשב בכוחות
עצמם.
■מארז מתכת קשיח ועמיד במיוחד ,וחיבור  USBמוגן בחלק האחורי
של המצלמה ,המעניקים למצלמה עמידות ושרידות.

אינטגרציה עם גריד 3
■ ■ EyeTechנבחרה ע"י  ,Smartboxהחברה המפתחת את גריד ,3
כמצלמה המועדפת לשילוב במוצרי החומרה השונים של החברה.
■ ■בחירה זו הולידה השקעה של שתי החברות באינטגרציה
אופטימלית של המצלמה עם גריד  .3האינטגרציה כוללת יכולות
כגון:
■ ■ Live Viewמתוך הגריד ,כולל פקודה המעבירה בין תצוגת
האווטאר ל)!(Live View -
■ ■שליטה מלאה בכל אופציות הכיול ,כולל אפשרות לכיול של
נקודה או שתים.
■ ■שליטה באורות המעקב של המצלמה מתוך הגריד.

על דיבור
דיבור פועלת בתחומים של תקשורת תומכת וחליפית וטכנולוגיה מסייעת .מוצריה העיקריים של החברה:
■ ■גריד  ,3גריד לאייפד ושירותים נילווים.
■ ■מערכת מיקוד המבט .Eye Tech TM5 Mini
■ ■לוחות תקשורת מוכנים ,יישומים נגישים לגריד ,משחקי מיקוד מבט.
■ ■מחשבי תקשורת ,אייפדים ,מגינים וזרועות.
■ ■אביזרי טכנולוגיה מסייעת כגון מתגים ופלטים קוליים.
החברה מפעילה מרכז תמיכה עבור לקוחותיה בישראל.
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