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Cybercom bakom internationellt prisbelönt Bluetooth®
produkt
Cybercom utsågs till partner av Nonin Medical för utveckling av
Bluetooth-lösningen i Nonins senaste pulsoximeter. Den vann det
prestigefulla priset ”Bluetooth SIG Best of CES 2009” vid Consumer
Electronics Show (CES) i Las Vegas.
Amerikanska Nonin Medical, som är en ledande innovativ tillverkare av medicinsk övervakningsutrustning
inom hälso- och sjukvård, vann Bluetooth SIG Best of CES 2009 med sin Onyx® II, Model 9560
fingertoppsoximeter. Det är världens första fingertoppsoximeter som använder Bluetooth för att sända
pulsoximeterns mätdata (puls och syrehalt) trådlöst till olika apparater såsom PC, monitorer och
mobiltelefoner. Detta möjliggör att individen mer noggrant kan övervaka livsviktig data.
Cybercom har i samarbete med Nonin, utvecklat den kompletta kommunikationsmodulen i pulsoximetern,
innefattande ansvar för elektronikutveckling, mjukvaruutveckling, produktionstestutrustning, produktionsupprampning samt Bluetooth-kvalificering. Kommunikationsmodulen är en generisk lösning som kan byggas
in i andra produkter som Nonin utvecklar och säljer.
- Vi är självfallet mycket stolta över att vi vunnit Bluetooth SIG Best of CES 2009, Vertical Category, säger
Scott Blomberg, Produkt Development Manager, Nonin Medical. Vi är väldigt nöjda med Cybercoms insats.
De har värdefull kompetens inom Bluetooth-utvecklingen och vi har ett stort förtroende för dem.
- Det är fantastiskt kul att Nonins pulsoxiometer vann på CES. Vi är mycket glada för vår kunds skull och
stolta över vårt bidrag. Cybercom har lång erfarenhet av Bluetooth-utveckling och Nonins utmärkelse ser vi
som bekräftelse på vår ledande expertis inom området, säger Kristian Palm, Bluetooth Business Manager,
Cybercom.

För ytterligare information:
Kristian Palm, Bluetooth Business Manager, Cybercom Group +46 (0)703 790590
Kristina Cato, Informationsdirektör och ansvarig för IR, Cybercom Group +46 (0)708 64 47 02

Läs gärna mer på:
www.nonin.com
http://bluetooth.com/bluetooth
Bluetooth ordmärke och logotyp är registrerade varumärken ägt av Bluetooth SIG, Inc.
Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat
sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila lösningar och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor,
handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom
grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.com
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