Doro PhoneEasy® 715
Brugervenlig mobiltelefon med kamera

Doro PhoneEasy® 715 er en brugervenlig mobiltelefon med et tastatur, der kan skubbes ud, hvilket gør
den både praktisk og stilfuld. Farvedisplayet er lige så stort og læsevenligt som på alle vores andre
populære sammeklappelige telefoner, og det er altid synligt, så du omgående kan se, hvem der ringer
til dig. Den er også perfekt til at tage billeder med og til at se og dele dem med andre. Tastaturets
direkte hukommelser og SMS-tast gør det nemt at foretage opkald og skrive tekstbeskeder, og alle
funktioner er tilgængelige fra tastaturet, som ikke behøver at være skubbet ud. Til telefonens øvrige
funktioner hører forbedret lyd, kompatibilitet med Bluetooth™-headset eller -høreapparat, samt
bordoplader, nødopkald og SMS-advarsler.
Kamera, der er nemt at bruge
Praktisk Slide-design
Stort display med justerbar tekst

Doro PhoneEasy® 715
Hovedfunktioner

Klassificering af høreapparats kompatibilitet

Højttaler

Maksimal ringestyrke (dB(A)) ved 1 meter

Dedikeret tastaturlås

Volumenkontrol

T3/M3
>83
7

Startvejledning
FM-radio

Ergonomisk lyd

Sikkerhedsalarm ved opkald

Tonejustering

Lommelygte
Lommeregner

SMS

Spil

Sms

Kalender med påmindelser

Sms-tast

Daglig påmindelse

Prædiktiv tekstindtastning

Vækkeur

Stemmebesked (MMS)

ICE (i nødstilfælde)
Ergonomi

Fjernprogrammering (OTA)

Skjul uønskede funktioner
Kamera

Håndsætstørrelse (mm)

Kameraopløsning (megapixel)

2

100*50*17

Håndsættets vægt inkl. batterier (g)

103

Fotoprogam
Kabler og tilslutning
Hukommelse

Udgang til headset (2,5 mm)

Opkaldslogpositioner
Hurtigvalgstaster
Positioner for telefonbog

60
2
300

Oplade håndsæt
Standbytid (op til timer)

Fototelefonbog

Taletid (op til timer)

Flere numre pr. kontakt

Batteri inkluderet (type)

533
12
800mAh Li-ion

Universel mobiloplader (UCS)
Håndsæt display
Teknologi

Farvedisplay
Displaystørrelse (H x B mm)
Opløsning (H x B pixel)

49*36
320*240

GSM (bånd)

900/1800/1900

GPRS

Stor displaytekst

Bluetooth™

Justerbar skriftstørrelse

VCard-understøttelse
Hukommelseskorttype

Lyd og Ringetoner
Visuel ringeindikator

Tilbehør

Vibrerende ringesignal

Bordoplader medfølger
Headset inkluderet

Akustik

USB-kabel medfølger

Højeste modtagelsesniveau (dB RLR)

-35

Doro kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser heri. Specifikationerne kan ændres uden varsel.

SD micro

