
DORO 5861

VARFÖR DORO?
Medan andra varumärken talar om fantastiska skärmar,
enastående kameror eller den senaste tekniken med det nya
häftiga namnet talar vi hellre om enkelhet. Det är det våra
kunder – människor som känner av åldrandets effekter men
som är unga i själen – verkligen vill ha. Det är därför
”ENKEL” är en viktig byggsten i alla Doro-telefoners DNA
och något som kännetecknar varje detalj i en telefon du
kommer att älska – däribland möjligheten att ta snygga
foton och njuta av dem på en stor fin skärm. Dessutom är
de expertmässigt anpassade efter det mogna örat.

ANVÄNDARVÄNLIG MOBILTELEFON MED BRED
DISPLAY
Den här 4G-telefonen är perfekt för seniorer som vill ha
grundfunktionerna kombinerat med fantastiskt ljud och
användarvänlighet. Separata knappar med hög kontrast, en
2,4-tums skärm i landskapsläge och extra högt och tydligt
ljud gör det enkelt att ringa och skicka SMS. Telefonen har
också en kamera på 2 MP med blixt för att ta och dela
bilder. Andra funktioner är bland annat förbättrat ljud med
HD Voice, HAC (kompatibi l itet med hörapparater),
inbyggd f icklampa och en trygghetsknapp som kan
användas för att larma upp till fem betrodda vänner eller
släktingar om hjälp behövs.

HÖR DEN. SE DEN. ÄLSKA DEN.
Hur ung man än är i sinnet så har åldern en tendens att
försvåra till och med de enklaste sysslorna. Tanken bakom
Doros telefoner är att de alltid ska vara lätta att använda,
även när hörseln, synen eller motoriken försämras. Det är
därför alla våra telefoner har så bra standardfunktioner,
som extra  högt och tydl igt  l jud,  skärmar med hög
kontrast, lättlästa menyer och ett stort, tydligt gränssnitt.
Och självklart har de ordentligt separerade knappar som
gör det enklare att skriva. Vi koncentrerar oss på det som
underlättar så att du kan koncentrera dig på det roliga.
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Prepare PCB for B2

Viktiga funktioner

4G

Trygghetsknapp

Kameraupplösning (megapixel)

Lättläst display

Hörslinga

Högtalartelefon

Talande knappar

Visuell ringindikator

Ficklampa

OS

Huvudfunktioner

Belyst knappsats

Miniräknare

Samtalstimer

Daglig påminnelse

Spel

ICE (In Case of Emergency)

Knapplås

Uppstartsguide

Kamera

Kamerablixt

Bildvisare

Videoinspelning

Minne

Nummerlista

Internt lagringsutrymme

Telefonbok

Svartlista för telefonnummer

Handenhetens display

Justerbar teckenstorlek

Belyst display

Stor text i display

Färgdisplay

Justering av kontrast

Utbytbara bakgrundsbilder

Skärmmått (tum)

Anpassningsbar display för olika typer av synfel

Upplösning (h x b bildpunkter)

SMS

MMS

SMS

Egen knapp för SMS

Ljud & Ringsignaler

Polyfoniska ringsignaler

Avstängningsbar ringsignal

Justerbar ringsignalsstyrka, förutom av

Vibrationssignal

Akustik

HD Voice-certifierad

Hörslingans klass:

Högsta mottagningsnivå (dB)

Maximal ringstyrka (dB (A)) vid 1 meter

Stäng av mikrofon

Justerbar högtalarvolym

Tonkontroll

Volyminställning

Ergonomi

Handenhetens storlek (mm)

Handenhetens vikt med batterier (g)

Handenhetens vikt med batterier (oz)

Kablar & Kontakter

Uttag för headset (3,5 mm)

Strömförsörjning handenhet

AC-adapter, spec. V/mA

Batteri medföljer (typ)

Vilotid (timmar, max.)

Samtalstid (timmar, max.)

Teknik

2G

3G

3G (band)

3G datahastighet

Bluetooth®

Bluetooth® version

Processor

GSM (band)

LTE (4G)

Minneskort (typ)

Micro-SIM (3FF)

SAR (huvud)

SAR (kropp)

SAR (lemmar)

Hör bättre tack vare högt och tydligt ljud

Se bättre på den bredare skärmen

Känn dig tryggare med trygghetsknappen
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