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OM OS
Tele Call har telefoner til alle, så vi kan 
gøre telefoni let for dig. Vi er især 
specialister i telefoner til ældre og 
mennesker med handicap. Derfor bærer 
vores udvalg præg af, at alle produkterne 
er nemme at håndtere. Telefonerne er 
ideelle til mennesker, der enten har 
problemer med synet, hørelsen, fysikken 
– eller alle dele. Vi har mange års 
erfaring med at rådgive om, hvilken 
telefon der passer til netop dig.

Hos Tele Call går vi også forrest på flere 
fronter. Vi vil ikke bare have de bedste 
telefoner til vores målgruppe, vi vil også 
skabe de bedste hjælpemidler til 
mennesker med hjerneskade eller 
demens. Det foreløbige resultat af det, er 
DoMyDay – Nem Kommunikation, der er 
et ideelt hjælpemiddel. Det kan du læse 
mere om længere inde i kataloget.



Katalogets indhold
I kataloget ser du en del af vores udvalg. 
Du vil blandt andet blive præsenteret for 
modeller fra Doro, Alcatel, Emporia og 
Switel, hvor vi nøje har udvalgt de telefoner 
vi mener, er klassens bedste. Vi kan med 
andre ord stå inde for samtlige telefoner i 
kataloget og vi håber du vil tage godt imod 
det. Har du spørgsmål, er du altid 

vores kontaktoplysninger på bagsiden af 
dette katalog. God læselyst. 

Bedste hilsner Tele Call



Nem Kommunikation

Hjælpemiddel til struktur
og kommunikation for:

Demente
Hjerneskade
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Se mere på 
side 24-25
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Alcatel 20:04 695,-

Farver:

Alcatel kræver aldrig mere 
end et par klik fra dig, hvad 
enten du vil høre radio, 
sende sms’er eller ringe op. 
Den nemme telefon bliver 
kun enklere af, at den også 
har talende taster.

LYDSTYRKE: 35 dB

RINGELYD: 83 dB (ved 1 meter)

VIRKETID: 400 timer

TALETID: 7 timer

HAC: M3/T4

DIMENSIONER: 112*61,5*12,5mm

FM RADIO

INDBYGGET LOMMELYGTE

TRYGHEDSKNAP

Emporia PURE er en 
simpel telefon. Den er let 
at ringe eller skrive fra og 
alt kan justeres på 
siden af telefonen. 
Emporia PURE har 
desuden en 
lommelygte-funktion.

UDEN ABONNEMENT

Alcatel k
end et pa
enten du
sende sm
Den nem
kun enkl
har talen

Talende

Taster

Emporia PURE 995,-

Farver:

LYDSTYRKE: 36 dB

RINGELYD: 101 dB (ved 5 cm)

VIRKETID: 350 timer

TALETID: 300 min

KOMPATIBEL MED HØREAPPARAT 

DIMENSIONER: 119*58*13 mm

FM RADIO

INDBYGGET LOMMELYGTE

TRYGHEDSKNAP

UDEN ABONNEMENT
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Aftageligt

Tastatur

Emporia GLAM 995,-

Farver:

En ældrevenlig telefon, der 
ikke gør tingene sværere end 
de behøver at være. Hver 
tast har kun en enkelt 
funktion og er samtidigt 
fordelt, så de er lette at 
ramme.

LYDSTYRKE: 36 dB   

RINGELYD: 102 dB (ved 5 cm)

VIRKETID: 320 timer

TALETID: 300 min

HAC: T4/M4

DIMENSIONER: 106*51*18 mm

2.0 MP KAMERA

FORETRUKNE FUNKTIONER

TRYGHEDSKNAP

Med Emporia SMART kan du selv bestemme, 
om du vil bruge touch-skærm, tastatur eller pen 
til at styre den. Du får nemlig alle tre dele på én 
gang med denne flotte telefon.

UDEN ABONNEMENT

Emporia SMART 2495,-

Farver:

LYDSTYRKE: 35 dB 

RINGELYD: 100 dB (ved 5cm)

VIRKETID: 500 timer

TALETID: 500 min

HAC: M4/T4

DIMENSIONER: 138*10*69,5 mm

KAMERA 8MP + MP FRONTKAMERA

AFTAGELIGT TASTATUR

TRYGHEDSKNAP

UDEN ABONNEMENT

m)

9,5 mm

TKAMERA
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Jablocom Essence 1849,-

Farver:

En moderne bordtelefon 
med et klassisk udtryk. 
Telefonen er let  at tilpasse 
efter netop dine behov. Med 
telefonen kan du gemme 
kontakter på 
hurtigopkaldstasterne.

LYDSTYRKE: 60 dB   

RINGELYD: 77 dB (ved 1 meter)

GMS BORD MOBILTELEFON

LCD-DISPLAY

HURTIGOPKALDSTASTER 11 stk

INDBYGGET HØJTALER OG MIKROFON

BACKUP BATTERI

TAST STØRRELSE: 20*12 mm

Denne telefon er til dig, 
der ønsker en telefon, 
som kan holde til lidt af 
hvert. Doro PhoneEasy 
530x er både støv- og 
vandafvisende. Derudover 
er den let at have med at 
gøre. En god, solid 
telefon.

UDEN ABONNEMENT

Doro PhoneEasy 530X 995,-

Farver:

LYDSTYRKE: 35 dB 

RINGELYD:  83 dB (ved 1 meter)

VIRKETID: 350 timer

HAC: T4/M4

TALETID: 300 min

DIMENSIONER: 119*58*13 mm

FM RADIO

INDBYGGET LOMMELYGTE

TRYGHEDSKNAP

UDEN ABONNEMENT

med et
Telefon
efter ne
telefon
kontakt
hurtigo

TAG 

MIG MED 

OVER ALT

Denne telef
der ønsker e
som kan ho
hvert. Doro 
530x er båd
vandafvisen
er den let at
gøre. En god
telefon.
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Doro 6531-3G 1595,-

Farver:

Denne brugervenlige 
mobiltelefon har et smukt 
slankt design med 
klapfunktion, der bestytter 
både skærm og tastatur, når 
den ikke er i brug.

LYDSTYRKE: 35 dB 

RINGELYD: 83 dB (ved 1 meter)

VIRKETID: 530 min

TALETID: 8 timer

HAC: T4/M4

DIMENSIONER: 100*53*18 mm

KAMERA

FM-RADIO

TRYGHEDSKNAP

UDEN ABONNEMENT

Doro Secure 580 1295,-

Farver:

LYDSTYRKE: 35 dB

RINGELYD: 87 dB (ved 1 meter)

VIRKETID: 350 timer

TALETID: 10 timer

HAC: T4/M4

DIMENSIONER: 127*56*15 mm

GPS POSITION VED NØDKALD

TRYGHEDSKNAP

UDEN ABONNEMENT

Denne brugerv
mobiltelefon h
slankt design 
klapfunktion, d
både skærm o
den ikke er i b

Klaptelefon

)

m

Med

Nødkaldsarmbånd

1595,-

Med denne robuste 
telefon kan du nemt ringe op 

Tryghedsalarmen aktiveres 
ved et langt tryk eller tryk på 
armbåndet.
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Doro Liberto 825 1995,-

Farver:

Denne smartphone 
forener moderne teknologi 
og enkelhed, på en hidtil 
uset måde. Du får video, 
billeder, 4G-net samt meget 
andet. Og det hele er så let 
som muligt at gøre brug af. 

UDEN ABONNEMENT

Doro 8030 1595,-

Farver:

LYDSTYRKE: 35 dB

RINGESTYRKE: 91 dB (ved 1 meter)

VIRKETID: 600 timer

TALETID: 15 timer

HAC: T4/M4

DIMENSIONER: 137*71*10,1 mm

4G-NET og GPS

KAMERA: 5 mega pixel

TRYGHEDSKNAP

UDEN ABONNEMENT

LYDSTYRKE: 35 dB

RINGELYD: 83 dB (ved 1 meter)

VIRKETID: 600 timer

TALETID: 15 timer

HAC: T3/M3

DIMENSIONER: 145*72,5*10,1 mm

4G-NET OG GPS

KAMERA: 8 mega pixel

TRYGHEDSKNAP

Denne s
forener 
og enke
uset må
billeder,
andet. O
som mu

Moderne
og

Simpel

Doro 8030 er en simpel, lækker smartphone, 
der tilpasser sig dine behov. Den er perfekt til 
dig, der aldrig har ejet en smartphone før. Doro 
8030 gør det nemt at være moderne.
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Kan blandt andet anvendes af mennesker 
med hjerneskade og børn med ADHD. 

Scan QR koden med din smartphone
Prøv MOBI:DO gratis i 30 dage

Vaske op
Lave kaffe
Vaske tøj
Lave mad
Tage tøj på

Det her værktøj har gjort min 
hverdag lettere, fordi jeg kan være 
selvhjulpen

Laila Dyrving, bruger af MOBI:DO

Ved blot at scanne en QR kode med 
MOBI:DO, får du vejledning til dagens 
udfordringer.
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Hvorfor MOBI:DO?

-  Øget livskvalitet, større selvbevidsthed 
-  Det er brugervenligt og overskueligt 
-  Det kræver kun en smartphone eller tablet
-  Det er let at opdatere indholdet i QR-koderne
-  Det er velfærdsteknologi, når det er bedst

Vaske op
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FastnettelefonerFastnettelefoner
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Doro Comfort 3000

Doro Magna 4000

549,-

Farver:

Designet på Doro Comfort 
3000 er stilfuldt. Telefonen har 
en høj lyd, som kan justeres 
i styrke og et oplyst display 
med en god og tydelig 
kontrast. Der er mulighed for 
at tilkoble headset.

UDEN ABONNEMENT

799,-

Farver:

LYDSTYRKE: 60 dB

MEDHØR: ja

DISPLAY: ja

TELEFONBOG: 50 numre

VIS NUMMER: 15 numre

KOMPATIBEL MED HØREAPPARAT 

HURTIGOPKALDSTASTER: 2

TAST-STØRRELSE 18*22 mm

UDEN ABONNEMENT

LYDSTYRKE: 30 dB

MEDHØR: ja

DISPLAY: ja

TELEFONBOG: 50 numre

VIS NUMMER: 15 numre

KOMPATIBEL MED HØREAPPARAT 

2-TRYKS HUKOMMELSE: 10 numre

TAST-STØRRELSE 12*18 mm

Forstærkertelefonen Doro Magna 
4000 er specielt udviklet til dig, som 
har moderat til stærkt nedsat hørelse, 
fordi lyden kan forstærkes helt op til 
60 db.

Fa

oble headset.

Forstærkertelefonen Doro Magna 
4000 er specielt udviklet til dig, som
har moderat til stærkt nedsat hørelse, 
fordi lyden kan forstærkes helt op til 
60 db.
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Doro PhoneEasy 311c 399,-

Farver:

De store tydelige taster på 
Doro PhoneEasy 311c gør 
den super velegnet til dig, 
som har problemer med 
synet. Derudover er det 
nemt at ringe op via 
hurtigopkaldstasterne.

LYSINDIKATOR

MEDHØR: nej

DISPLAY: nej

KOMPATIBEL MED HØREAPPARAT 

HURTIGOPKALDSTASTER: 3

2 TRYKS HUKOMMELSE: 9 numre

TAST STØRRELSE: 32*20 mm

UDEN ABONNEMENT

Doro MemoryPlus 319i ph 699,-

Farver:

LYDSTYRKE: 35 dB

RINGELYD: 91 dB

MEDHØR: nej

DISPLAY: nej

KOMPATIBEL MED HØREAPPARAT 

HURTIGOPKALDSFOTOTASTER: 4

FOTO-TAST-STØRRELSE: 250*350 mm

TAST-STØRRELSE: 150*150 mm

UDEN ABONNEMENT

På Doro MemoryPlus 319i 
ph forstærkertelefon er der 
mulighed for at afskærme 
nummertasterne. Der ringes 

-
taster.  God udformning så 
røret bliver lagt rigtigt på.

Doro PhoneEasy 311c g
den super velegnet til di
som har problemer med
synet. Derudover er det
nemt at ringe op via 
hurtigopkaldstasterne.

16  FASTNETTELEFONER

mulighed for at afskærm
nummertasterne. Der rin

taster.  God udformning s
røret bliver lagt rigtigt på
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Doro PhoneEasy 100w 499,-

Farver:

Brugervenlig trådløs 
telefon, takket være 
store taster og belyst 
display. Indbygget 
højttalertelefon og 
forstærket lyd. Fås 
også i æske med 2 
håndsæt. 

UDEN ABONNEMENT

Doro Magna 2000 699,-

Farver:

LYDSTYRKE: 40 dB

HØJTTALERVOLUMEN: + 20 dB

RÆKKEVIDDE INDENDØRS: 50 m

RÆKKEVIDDE UDENDØRS: 300 m

KOMPATIBEL MED HØREAPPARAT 

TELEFONBOG: 100 numre

HURTIGOPKALDSTASTER: 3

NUMMERVISER: 20 numre

UDEN ABONNEMENT

LYDSTYRKE: 30 dB

HØJTALERVOLUMEN: + 10 dB

RÆKKEVIDDE INDENDØRS: 50 m

RÆKKEVIDDE UDENDØRS: 300 m

MEDHØR: ja

KOMPATIBEL MED HØREAPPARAT 

TELEFONBOG: 20 numre

HURTIGOPKALDSTASTER: 2

NUMMERVISER: 10 numre

Stilfuld telefon med 
ekstra høj lyd, blinkende 
ringeindikator og højttaler 
til håndfri opkald, hvor du 
nemt kan ringe til de tre 
foretrukne numre direkte 
fra basen. Oplyst og 
letlæseligt display.

Brugerven
telefon, ta
store tast
display. In
højttalerte
forstærke
også i æs
håndsæt. 

Stilful
ekstra
ringei
til hån
nemt
foretru
fra ba
letlæs

2stk.

Håndsæt

799,-
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LYDSTYRKE: 24 dB (+6 ved S3 PLUS)

RINGELYD: 75 dB (ved 1 meter)

MEDHØR: ja

DISPLAY: ja

TELEFONBOG: 100 numre 

HURTIGOPKALDSTASTER: 10

NUMMERVISER: 100 numre

LYDSTYRKE: 40 dB

RINGESTYRKE: 90 dB

MEDHØR: ja

DISPLAY: nej

KOMPATIBEL MED HØREAPPARAT 

FOTOTASTER: 6

HURTIGOPKALDSTASTER: 4

2 TRYKS OPKALDSTASTER: 10

Kirk Delta S3 plus 1295,-

Farver:

Smart bordtelefon i tidsløst design med 
brugervenlige funktioner. 

Denne model fås i to udgaver. S3 plus, der 
har ekstra forstærkning + 6db i telefonrøret, 

og S3, der har normal lydstyrke.

UDEN ABONNEMENT

Switel BIG FOTO TF 540 699,-

Farver:

UDEN ABONNEMENT

Telefonen gør opkald så let 
som ingenting, fordi den både 
har billedtaster, 
enkelttrykstaster og 
totrykstaster når du vil ringe 
op. Fototasterne er ideelle, 
hvis det kniber med 
hukommelsen. 

Uden

forstærkning

kun 999,-

18  FASTNETTELEFONER

op. Fototasterne er ideelle,
hvis det kniber med 
hukommelsen. 



Din bedste ven i hjemmet
Til dig der er svært bevæg hæmmet. 
Ønsker mere selvstændighed i 
hjemmet. Vil bevare kontakten med 
venner og familie

Forestil dig, at du kan klare alting 
ved hjælp af én knap.

Betjene din smartphone Aktivere nødkald Åbne / lukke døre

Tænde / slukke for lyset Styre dit fjernsyn Og meget mere



Hjælpemidler
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Tiptel Ergonomic 12

Vocally

695,-

Farver:

Tiptel Ergonomic 12 
nummersender gør det nemt 
at ringe op til 12 numre ved 
blot at løfte telefonrøret og 
trykke på en af fototasterne.

2495,-

Farver:

NEM AT BENYTTE

MONTERES MELLEM

TELEFON OG TELEFONLINJE

FOTOTAST STØRRELSE: 250*350 mm

Vocally er en stemmestyret enhed, hvor du 
ringer ved at løfte telefonrøret og en stemme 
siger “Sig navnet der ønskes ringet til”. Når 
navnet er sagt ringer Vocally op. 
Kan gemme 40 navne og der kan ringes op til 
andre numre ved at sige tallene et af gangen. Talende dansk 

menu monteres mellem 

telefon og telefonlinje
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Bellman Ringer 479,-

Farver:

Mist aldrig et opkald 
igen. Med Bellman 
Ringer er du sikker på 
at høre når telefonen 
ringer. Der kan nemt 
justeres på ringe-
volume og ringe-lyd. 

LYDSTYRKE: 95 dB

16 RINGETONER

4 LYDNIVEAUER

HØJDE: 155 mm

DYBDE: 32 mm

UDEN ABONNEMENT

Switel Nødkald TF 560 1295,-

Farver:

Med denne telefon er det nemt at komme i kontakt med 
omverdenen, hvis uheldet er ude – tryk blot på telefonens 
SOS tast eller på fjernbetjeningen og telefonen ringer op til 
de valgte kontaktpersoner. Foto tasterne gør det også nemt 
at ringe op og med den talende telefonbog kan man bladre i 
telefonbogen og den siger navnene.

For ekstra

høj ringelyd

LYDSTYRKE: +40 dB

RINGESTYRKE: +90 dB

MEDHØR: ja

FOTOTASTER: 3

NØDKALD

FJERNBETJENING

HURTIGOPKALDSTASTER: 3

TALENDE TELEFONBOG

22  HJÆLPEMIDLER

ude tryk blot på telefone
SOS tast eller på fjernbetjeningen og telefonen ringer op
de valgte kontaktpersoner. Foto tasterne gør det også n
at ringe op og med den talende telefonbog kan man blad
telefonbogen og den siger navnene.
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DIMENSIONER: 190*46*23-11 mm

VÆGT: 125 g (inkl batterier)

VÆGT SEKI SLIM: 58 g (inkl batterier)

 STORE TASTER

Farver:

Seki fjernbetjeninger 399,-

Original fjernbetjening skal 
være med IR. 
Hver fjernbetjening bruger 2 
stk. AAA
Batterier medfølger ikke
Virker ikke til B&O

1.

2.

3.
4.

Vi har et stort udvalg af 
forskellige Seki 
fjernbetjeninger. Fælles 
for dem alle er,  at de 
er brugervenlige, lette 
at benytte og har store 
taster.

Seki slim

299,-
ki slim

299,-

Seki slim:



DoMyDay er en smartphone, der er skabt, for at 

give struktur for den enkelte. DoMyDay har en 

enkel brugerflade og et 

elegant design. 

Telefon: 21 123 456

Målet med DoMyDay er at sikre brugeren 

større livskvalitet, mere tryghed og øget frihed 

i dagligdagen. For pårørende kan DoMyDay 

blandt andet betyde mindre stress, færre 

konflikter og bedre muligheder for at overskue 

brugerens situation.

Hvad er DoMyDay?

Hvem er DoMyDay til?

Hvad gør DoMyDay?

Hvem vil ikke gerne kunne klare sig 
i eget hjem?

Spørgsmål?  Vi sidder klar til at rådgive dig!

Email: info@telecall.dk

Hjælpemidlet er især skabt med øje for lettere 

demente, mens det også er oplagt for 

udviklingshæmmede, hjerneskadede eller 

mennesker med Parkinsons. DoMyDay er til 

dig, der har brug for hjælp til struktur i 

hverdagen.



Nem Kommunikation

UDFORDRING
STØTTE

LØSNING

Hvad kan DoMyDay? 
DoMyDay indeholder en række funktioner.

 Talende dag/nat-ur

 Enkel kalender

 Enkelt kamera

 Påminder

 Livshistorie

 ”Find mig”/GPS-tracking 

 Simpel SMS

 Simpelt opkald

 Opgavehjælp i dagligdagen  



DEN GODE BEHANDLING
Hvad siger kunderne om os?

Effektiv betjening
Jeg har oplevet en hurtig og 
effektiv ekspedition og vil handle 
hos telecall igen.

Hurtig ekspedition
Hurtig ekspedition, ingen slinger i 
valsen, nem og overskuelig hjemme-
side, nemt at bestille.

Fremragende
Er yderst tilfreds, fra det er 
bestilt , er det til afhentning 
meget hurtigt.

God telefon til ældre
Super telefon meget enkel. 
Min mor på 82 år har nemt ved 
at bruge den :)

Nr. 1r. 1 I KATEGORIEN
MOBILTELEFONER



Mærker

30 dages fortrydelsesret

Ingen binding

Altid ulåste SIM-kort 

NYHED

Ønsker du vejledning om valg af telefon, eller har du brug 
for hjælp efter købet? Ring til os, på tlf.: 21 123 456

INTET SKREVET MED SMÅT

Alle hverdage fra 
kl. 10-12 og 
13-15

Åbningstider



Rådgivning

Tele Call har eksisteret siden 2005, og 
her bliver du betjent af enten Henrik eller 
Dorrit, der altid gør deres ypperste for at 
hjælpe med netop dine behov. Vi har 29 
års erfaring med telefoni, så vi er meget 
trænede i at kunne vurdere, hvilken telefon 
der passer til dine behov.

Besøg os

TELEFONER EFTER BEHOV

Vi holder til på Svovlhatten 3, 5220 Odense 
SØ - og vi elsker at få gæster. Slå endelig 
et smut forbi vores udstilling, hvad ent-
en du er på jagt efter en god ældre– eller 
handicapvenlig telefon, blot ønsker at tage 
et kig på vores udvalg, eller ønsker 
rådgivning omkring vores produkter. Vi har 
åbent alle hverdage fra 10-12 og 13-15

Adresse:
Tele Call
Svovlhatten 3
5220 Odense SØ

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og prisændringer. Alle priser er danske kroner og inkl.moms.

Tlf.: 21 123 456
E-Mail: info@telecall.dk
Hjemmeside: www.telecall.dk

Rådgivning


