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De EyeTech TM5 is een oogbesturingcamera die 
is ontworpen om onder elke flatscreenmonitor of 
laptopscherm te passen.

De TM5 is een snelle, nauwkeurige camera voor 
oogbesturing, waarmee u uw apparaat met uw 
ogen kunt bedienen. Met volledige integratie 
met Grid 3 is de EyeTech TM5 een uitstekende 
keuze voor communicatie, computerbesturing, 
omgevingsbediening en interactief leren

De TM5 mini-eye-tracker biedt complete verwerking 
binnen het apparaat, waardoor de processorkracht 
in de host-tablet of het spraakapparaat niet wordt 
belast  U kunt de ingebouwde webcamera gebruiken 
voor videogesprekken, al uw favoriete Windows apps 
gebruiken en elke keer genieten van een vloeiende 
en nauwkeurige oogbesturingservaring .

Door de eenvoudige magnetische montage is dit een 
praktisch model bij het delen op meerdere computers 
(thuis, op het werk, op school). Het wordt geleverd 
met een montagebeugel voor eenvoudige montage 
op OC-spraakapparaten.

De TM5 mini is modulair, flexibel en heeft een 
enkele USB-aansluiting. Het kan eenvoudig worden 
gemonteerd zonder gereedschap te gebruiken dankzij 
de universele magnetische steun. De TM5 mini wordt 

gebruikt door mensen over de hele wereld, die nu 
vanaf elke locatie en op elk moment van de dag op 
hun eigen voorwaarden kunnen communiceren. 
Van studenten tot professionals, mensen die 
leven met ALS, hersenverlamming, spierdystrofie, 
ruggengraatletsels, traumatisch hersenletsel, 
beroerte en meer. 
Met de eenvoudige configuratie hebt u volledige 
controle over het Windows-bureaublad, met 
muisbediening en opties voor klikken en dubbelklikken.

Technische specificaties
Aansluiting USB
Afmetingen 29 x 3 x 2,5 cm
Werkafstand 40-75cm
Hoofdbeweging 28 x 16 x 35 cm (BxHxD):
Nauwkeurigheid 0,5 °
Methode   Donkere pupil, enkele of dubbele 

tracking
Gewicht 0,23 kg
Certificering CE en EMC
Snelheid 48 FPS
Stroomverbruik 3-5 W
Voeding USB-poort (en)
Systeemeis:  Microsoft Windows 7, of 8 OS, 

32-bit of 64-bit en Android 
USB-poort (en)

  Tot 24 inch-monitoren
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