
Doro 8110
En smartphone som är lätt att använda och lätt att älska
Doro 8110 är en perfekt smartphone för seniorer som vill ha en enkel, smidig och trygg enhet att
hålla kontakten med. Den är utrustad med vårt intuitiva gränssnitt, EVA, som gör det enkelt att
navigera – särskilt praktiskt för den som inte har använt Android tidigare. Naturligtvis finns
Google Assistant alltid där för bekväm hantering av röstkommandon. Telefonen är inte bara
kompatibel med hörapparater, utan har även särskild teknik för att säkerställa en optimal
ljudupplevelse för personer med olika grader av hörselnedsättning. Den nya
trippelkameradesignen, den förenklade kameramenyn och den tydliga skärmen gör det till ett
rent nöje att ta bilder och dela med sig av dem. Och tack vare vår klassiska trygghetsknapp i
kombination med appen Response By Doro finns hjälpen alltid inom räckhåll, vilket gör att både
användare och anhöriga kan känna sig lugna. Doro 8110 levereras också med TeamViewer-appen
förinstallerad för att möjliggöra fjärrhjälp från en betrodd kontakt.

• Lättanvänd med intuitivt gränssnitt och Google Assistant
• Trygghetsknapp för att skicka larm via Response by Doro-appen
• Trippelkamera för fantastiska foton, dag som natt

4G Android- och Google-
appar

Trygghetsknapp Extra kraftig
ringsignal

Kameraupplösning
(megapixel): 13M

(main), 2M (Bokeh) ,
2M (macro camera),

5M (front)

Lättläst display GPS Hörslinga



Internet Högt och tydligt ljud
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Positionering Steg för steg-
anvisningar



Viktiga funktioner
4G
Android- och Google-
appar
Trygghetsknapp
Extra kraftig ringsignal
Kameraupplösning
(megapixel)

13M (main),
2M (Bokeh) ,
2M (macro

camera), 5M
(front)

Lättläst display
GPS
Hörslinga
Internet
Högt och tydligt ljud
Positionering
Steg för steg-anvisningar
OS Android 11 GO

Huvudfunktioner
Miniräknare
Kalender
Trådlösa uppdateringar av
fast programvara (FOTA)
ICE (In Case of
Emergency)
IP-klass IP54
Uppstartsguide

Internet
Google Play

Kamera
Autofokus
Kamerablixt
Förstoringsfunktion
Videoinspelning
Portrait mode
Qr code reader

Minne
Nummerlista >100
Internt lagringsutrymme 2G + 32G

Handenhetens display
Justerbar teckenstorlek
Belyst display
Stor text i display
Justering av ljusstyrka
Färgdisplay
Justering av kontrast
Skärmmått (tum) 6.1" HD+
Anpassningsbar display för
olika typer av synfel
Upplösning (h x b
bildpunkter)

1560*720

Pekskärm

Ljud & Ringsignaler
Polyfoniska ringsignaler 30
Justerbar
ringsignalsstyrka, förutom
av
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Akustik
HD Voice-certifierad
Högsta mottagningsnivå
(dB)

-35

Maximal ringstyrka (dB
(A)) vid 1 meter

>74

Justerbar högtalarvolym
Tonkontroll
Volyminställning

Ergonomi
Greppvänlig och bekväm
handenhet
Handenhetens storlek
(mm)

156 (L) x 72.99
(W) x 9.2 (T)

Handenhetens vikt med
batterier (g)

167

Gummerad yta för bättre
grepp

Kablar & Kontakter
Uttag för headset (3,5
mm)
USB type C

Strömförsörjning handenhet
AC-adapter, spec. V/mA 5V/1000mA
Batteri medföljer (typ) Lithium ion

Polymer,
3000mAH

Vilotid (timmar, max.) 450
Samtalstid (timmar, max.) 1380
Universell
laddningslösning (ULL)

Teknik
3G (band) UMTS Band 1

(2100) &amp;
Band 8 (900)
&amp; Band

5(850) &amp;
Band 2 (1900)

3G datahastighet HSDPA
42Mbps/HSUPA

5.76Mbps
Accelerometer
A-GPS
Bluetooth®
Bluetooth® lågenergi
Bluetooth® version 4.2
Processor Unisoc

SC9863
GPRS
GSM (band) 850/900/1800/1900

MHz
LTE (4G)B1,B2,B3,B7,B8,B20,B28,B38,B40
Minneskort (typ) Micro SD card

(128GB max)
Nano-SIM (4FF)
NFC
RAM 2GB
Stöd för vCard
Wi-Fi
WiFiHotspot
SAR (huvud) TBD
SAR (kropp) TBD
SAR (lemmar) TBD

GPS
Kompass

Tillbehör
Remote alarm key support



Response by Doro
Response by Doro


