
VI GØR SAMTALE LET
- Løsninger til kommunikation og selvstændighed
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Velkommen til vores univers af udsøgte produkter, som igennem årerene 
har hjulpet rigtig mange til en nemmere og mere problemløs hverdag.

Vi startede i 2005, da vi kunne se et stort behov for produkter, som kan 
hjælpe med at løse store udfordringer som tidligere fyldte meget – som nu 
bliver løst og man kan selv igen – for kommunikation, daglige gøremål og i 
det hele taget livsglæden er for alle.

Vores produkter præsenterer en bred vifte af de udfordringer man kan have. 
Det kan være synet, hørelsen, parkinson, demens, autisme, et psykisk 
udviklingshandicap og andre udfordringer, som kan gøre hverdagens 
gøremål problematiske at udføre.

Her er vi – og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at løse dine problematikker.
I dette katalog kan du se nogle af vores produkter. Du kan altid se mere på 
www.telecall.dk – så endnu en gang velkommen, vi glæder os til at inspirere 
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Maxcom MM42D 4G bordtelefon

Mobil bordtelefon med sim kort, store taster, 
touch skærm, hurtigopkaldstaster og SOS 
nødopkaldsfunktion.
 

- 2 hurtigkaldsknapper
- 4G med Dual SIM
- SOS nødopkald
- Dimensioner: 170,5 x 201,5 x 40 mm

Maxcom VoLTE 4G bordtelefon

Varenr.: 5908235976570 

2.395,- Farver: sort
Uden abonnement

Bordtelefon med sim kort. Du får alle fordelene 
ved en telefon, der er ligesom en fastnettele-
fon, uden at være afhængig af et fastnetstik.

- Store og tydelige taster
- 5 hurtigkaldsknapper
- 4G VoLTE og Mini SIM-kort
- Standbytid op til 200 timer
- Taletid op til 200 minutter
- 3,5 mm stik til headset
- Dimensioner: 210 x 170 x 45 mm

Uden abonnement
2.295,-

Varenr.: 5908235975801 

Farver: sort

En fastnet telefon der er suveræn til dig med 
nedsat syn, der har brug for store tydelige ta-
ster, der står i skarp kontrast til telefonen.

- Kompatibel med høreapparat
- 3 foto hurtigkaldstaster
- 10 to tryks opkalds hukommelse 
- Medhør
- Visuel ringeindikator

Farver: sort, hvid

Maxcom KXT480 fastnettelefon
Varenr.: 5908235972008

649,-
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Forstærkertelefon med ekstra høj lyd der er 
kompatibel med høreapparater. Du får 12 hur-
tigkaldsknapper og særligt store overskuelige 
knapper.

- Op til 85 dB ringestyrke
- Op til 30 dB lydstyrke
- Genkald til sidste udgående opkald
- Visuel blinkende LED ringeindikator
- Kan monteres på væggen
- Bruger 4 x AAA batterier (medfølger ikke)
- Dimensioner: 200 x 100 x 210 mm

Fastnettelefon med store taster og høj lyd
Varenr.: 2135350007619

899,-Farver: hvid

Fastnettelefon med fototaster til hurtigkald
Varenr.: 2135350003352

Enkel og brugervenlig fastnettelefon med høj 
lyd og 8 store fototaster. Ring nemt op til dine 
nærmeste, med et enkelt tryk på en tast.

- Kompatibel med høreapparat
- Op til 80 dB ringestyrke
- Op til 30 dB lydstyrke
- Visuel blinkende ringeindikator
- Kan monteres på væggen
- Dimensioner: 200 x 160 x 70 mm

999,- Farver: hvid

Varenr.: 2135350001990

Fastnettelefon og trådløs telefon med fototaster høj lyd
Fastnettelefon med ekstra trådløst håndsæt 
med store fototaster til hurtigkald. Du får ekstra 
høj lyd, telefonsvarer og telefonbog med plads 
til 50 kontakter.  

- Kompatibel med høreapparat 
- Op til 80 dB ringestyrke
- Op til 30 dB lydstyrke
- Genkald til sidste 10 udgående opkald
- Telefonsvarer med 15 min. optagetid
- 4 hurtigkald hvor 3 er med billedtaster

Farver: hvid 1.489,-
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Fastnettelefon med nødkald, nødkaldsarm-
bånd, forstærkning af lyden, nummerviser og 
telefonbog. Særligt god til ældre der er i risiko 
for at falde eller med nedsat hørelse.

- Op til 80 dB ringestyrke
- Op til 30 dB lydstyrke
- Talende telefonbog og nummerviser
- Visuel blinkende LED ringeindikator
- Vandtæt fjernbetjening: IP67
- Dimensioner: 180 x 200 x 45 mm

Geemarc fastnettelefon med nødkaldsarmbånd
Varenr.: 2135350004779

1.895,-Farver: hvid

Trådløs telefon med telefonsvarer og høj lyd
Varenr.: 2135350001785

Trådløs brugervenlig fastnettelefon med tele-
fonsvarer, særligt god til dig med nedsat hø-
relse. Telefonerne er med ekstra høj lyd og er 
kompatibel med høreapparater.

- Op til 80 dB ringestyrke
- Op til 30 dB lydstyrke
- Telefonbog med op til 50 kontakter
- Genkald til sidste 10 udgående opkald
- Visuel blinkende ringeindikator
- Kan monteres på væggen
- Dimensioner: 
 Håndsæt: 172 x 55 x 25 mm
 Base: 136 x 91 x 105 mm 849,- Farver: hvid

Varenr.: 2135350003888

Trådløs telefon med ekstra tryghedsalarm

Trådløs fastnettelefon der har en smart telefon-
svarer med en ekstra fjernbetjening med nød-
kald, der også har hurtigkald til to kontakter.

- Kompatibel med høreapparat 
- Op til 80 dB ringestyrke
- Op til 30 dB lydstyrke
- Genkald til sidste 10 udgående opkald
- Telefonsvarer med 15 min. optagetid
- Dimensioner: 
 Håndsæt: 172 x 55 x 25 mm
 Base: 136 x 91 x 105 mmFarver: hvid 2.025,-
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Emporia SIMPLICITY LTE 
Varenr.: 9005613165567 

Enkel mobiltelefon i en praktisk størrelse med 
store og adskilte taster som er ideel til dem 
som ønsker en simpel mobiltelefon til opkald.

- Kompatibel med høreapparat 
- 3 hurtigkaldsknapper
- Op til 35 dB lydstyrke
- Op til 83 dB ringestyrke
- 4G og Mini SIM-kort
- IP54 certificeret støv og vand bestandig
- Standbytid op til 350 timer
- Taletid op til 6 timer
- Nødknap/tryghedsknap
- Dimensioner: 125 x 58 x 13 mm 999,- Farver: sort

Uden abonnement

Emporia SIMPLICITY glam
En særligt enkel klaptelfon med store og adskil-
te taster, hvor opkald og modtagelse af opkald 
er i centrum. 

- Kompatibel med høreapparat 
- 3 hurtigkaldsknapper
- Op til 90 dB ringestyrke
- 4G og Nano SIM-kort
- IP54 certificeret støv og vand bestandig
- Standbytid op til 400 timer
- Taletid op til 8 timer
- Nødknap/tryghedsknap
- Dimensioner: 102 x 55 x 18 mm

Farver: hvid Uden abonnement
999,-

Emporia blev grundlagt i 1991 og drives stadig af Eveline Pupeter, ad-
ministrerende direktør og eneejer af emporia Telecom. Konceptet var 
dengang og er stadig brugervenlighed, som har topprioritet ved alle 
emporia´s produkter. Emporia´s slogan lyder således ”Enkelt er det 
nye smart” og emporia´s løfte er ”Fremtiden er enkel”
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Varenr.: 9005613162801



Ældrevenlig smartphone med fire genvejsknap-
per, tilkoblet det medfølgende etui. Ring op 
med et enkelt tryk, gå ind på ofte brugte apps 
og meget andet. 

- Nødkald/tryghedsknap
- Kompatibel med høreapparat 
- Forstærket ringestyrke på 90 dB
- 4G og nano SIM-kort
- Standbytid op til 250 timer
- Taletid op til 8 timer
- Dimensioner: 150 x 72 x 10 mm

Emporia SMART 5
Varenr.: 9005613162993

1.995,-Farver:  sort
Uden abonnement

Emporia TOUCH smart
Varenr.: 9005613155339

Få det bedste fra to verdener med en klaptele-
fon, hvor skærmen er en touchskærm. Du kan 
nemt lave videoopkald og søge på nettet. 

- Nødkald/tryghedsknap
- Kompatibel med høreapparat 
- Forstærket ringestyrke på 90 dB
- 4G og nano SIM-kort
- Standbytid op til 200 timer
- Taletid op til 7,5 timer
- Dimensioner: 114 x 57 x 21 mm

1.595,- Farver: sort
Uden abonnement

Varenr.: 9005613158033

Emporia ACTIVE

En lommevenlig mobil med lang batterilevetid 
og som er særligt udholdende overfor støv og 
vand. Enkel mobiltelefon til ældre med store 
taster og nødkald.

- Kompatibel med høreapparat 
- 4G VoLTE og Nano SIM-kort
- IP54 certificeret støv og vand bestandig
- Standbytid op til 200 timer
- Taletid op til 200 minutter
- Dimensioner: 120 x 59 x 12,5 mmFarver: sort

Uden abonnement
1.195,-
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Doro 6821

Klaptelefonen hvor det med genvejstaster er 
nemt at komme til SMS funktionen og også 
nemt at komme til kamera for at tage et foto 
eller se billeder på det tydelige display.

- Kompatibel med høreapparat
- Op til 35 dB i lydstyrke
- Op til 83 dB i ringestyrke
- 4G og micro SIM-kort
- Standbytid op til 380 timer
- Taletid op til 7 timer
- Talende taster
- Nødknap/tryghedsknap
- Dimensioner: 107 x 56 x 20 mm
- Dimentioner: 107 x 56 x 20 mm 1.199,- Farver: sort, rød

Uden abonnement

Varenr.: 7322460081997

Doro 6881
Viser på det udvendige display hvem der ringer 
og viser også når der kommer en SMS besked.
Telefonen har tydelige adskilte taster og ikke 
mindst en god lyd.

- Kompatibel med høreapparat
- Op til 35 dB i lydstyrke
- Op til 83 dB i ringestyrke
- 4G og Micro SIM-kort
- Standbytid op til 380 timer
- Taletid op til 7 timer
- Talende taster
- Nødknap/tryghedsknap
- Dimensioner: 107 x 56 x 21 mmFarver: sort, rød

Uden abonnement
1.299,-
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Doro AB er en børsnoteret svensk virksomhed, der fremstiller telekommunika-
tions-produkter og tilbehør målrette ældre mennesker. Virksomheden, der har 
hovedkvarter i Lund, blev grundlagt i 1974.
At hjælpe de ældre er kernen i vores forretning. Ved at tilbyde teknologi gør vi 
det muligt for ældre mennesker at leve et aktivt og uafhængigt liv. Vores se-
niortilpassede teknologi giver dem mulighed for at høre til, føle sig trygge og 
være en indlysende del af samfundet - ligesom alle andre. Doro tilbyder enkle 
og smarte telefoner med tilpassede funktioner såsom en social alarmknap og 
klare brugergrænseflader.

Varenr.: 7322460082253



Med denne nye brugervenlige tablet med store 
tydelige ikoner er det nemt at tilpasse den, 
så den passer til dine behov. Ved at vælge at 
tilslutte et keyboard bliver det en leg at skrive.

- Android 12
- Skærmstørrelse: 10,4 tommer
- Højttalere: 4 stk.
- Kamera: Forside 5 MP og Bagside 8 MP
- WI-FI
- Bluetooth 5.0
- Muligt at tilslutte keyboard
- Dimensioner: 156 x 246 x 7,8 mm
- Vægt 477 gram uden keyboard

Doro tablet og keyboard
Tablet varenr.: 7322460083427
Keyboard varenr.: 7322460083335

595,-
Farver: sort, grøn

Doro Watch
Varenr.: 7322460083595

Med dette smarte og elegante ur kan du få 
adgang til de funktioner som du ønsker, såsom 
tid, aktivitetssporing og sundhedsovervågning. 
Hvis uret kobles til en Doro Smartphone kan 
uret også bruges som en nødkaldsknap/tryg-
hedsknap.

- Kompatibel med:
 Doro Smartphone (Android 10 og nyere)
 Smartphone Android 6.0
 Iphone iOS 9.0
- Skærmstørrelse: 1,28 tommer
- Touchskærm
- Dimensioner: 13 x 45 x 45 1.099,- Farver: sort, grøn, pink

Doro 8210
Den brugervenlige smartphone nu 
med endnu større ikoner.

Kommer snart

2.499,-
Uden abonnement

Tablet

Keyboard
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Nem og enkel mobiltelefon med talende taster, 
så telefonen siger et, når der trykkes på 1 tallet
og to, når der trykkes på 2 tallet osv. det gør at 
der ikke ringes forkert.

- Kompatibel med høreapparat
- Op til 35 dB i lydstyrke
- Op til 83 dB i ringestyrke
- 4G og micro SIM-kort
- Standbytid op til 380 timer
- Taletid op til 7 timer
- Talende taster
- Nødknap/tryghedsknap
- Dimensioner: 128 x 66 x 13 mm

Doro 5861
Varenr.: 7322460082079

949,-Farver: sort
Uden abonnement

Doro PhoneEasy 312cs
Varenr.: 7322460046408

Brugervenlig fastnettelefon med store tydelige 
taster. Telefonen er udstyret med 3 hurtigop-
kaldstaster og har medhør

- Kompatibel med høreapparat
- Op til 85 dB i ringestyrke
- 3 hurtigopkaldstaster
- Telefonbog: 30 kontakter
- Nummerviser 15
- Medhør
- Displaystørrelse 95 x 35 mm
- Dimensioner: 180 x 170 x 60 mm

599,- Farver: hvid

Varenr.: 7322460063788
Doro Magna 4000

Forstærkertelefon med justerbar lydforstærk-
ning helt op til 60 dB. Fastnettelefonen har 
tydelige taster, hurtigopkaldstaster, medhør og 
lysindikator når telefonen ringer.

- Kompatibel med høreapparat
- Op til 60 dB i lydstyrke
- Op til 90 dB i ringestyrke
- Telefonbog: 50 kontakter
- Nummerviser 50
- 3 hurtigopkladstaster
- Medhør
- Displaystørrelse 82 x 32 mm
- Dimensioner: 180 x 170 x 60 mmFarver: sort 799,-
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En klassisk fastnet vægtelefon i et elegant de-
sign. Enkel designklassiker, som passer i alle 
hjem.

- Genkald
- Mikrofonafbryder
- Vægtelefon
- Dimensioner: 210 x 60 x 40 mm
- Telefonrørs vægt 193 gram

Linde No. 1 vægtelefon

Lady vægtelefon
Varenr.: 5706841130047

Farver: Antrasit, creme

Varenr.: 5710759000019

En stilfuld og flot fastnet vægtelefon med num-
merviser. Telefonen er designet af den danske 
designer Morten Linde - derfor navnet.

- Genkald
- Nummerviser
- Mikrofonafbryder
- Hurtigopkald på tasterne 0-9
- Dimensioner: 22 x 40 x 20 mm

549,- Farver: sort/chrome

349,-
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En simpel, robust og hårdfør mobiltelefon. 
Telefonen er IP56 certificeret støv- og vandafvi-
sende. 

- Kompatibel med høreapparat
- Telefonbog: 500 kontakter
- 2G og mini SIM-kort
- Lommelygte
- Lommeregner
- Tastaturlås
- IP56 certificeret
- Dimensioner: 113 x 52 x 17 mm

Kanso M300 hårdfør mobiltelefon
Varenr.: 5710759000040

799,-Farver: Bronze
Uden abonnement



Ringer din fastnettelefon for lavt? Du kan øge 
ringestyrken til hele 95 dB, med en smart ringe-
forstærker til din fastnettelefon.

- Forstærker lyden med op til 95 dB
- Ekstra skarp hvid LED ringeindikator
- Behøver ikke batterier
- Dimensioner: 80 x 60 x 20 mm

Ringeforstærker til fastnettelefon
Varenr.: 2135350003048

489,-Farver: hvid

Vækkeur med vibration og høj lyd til hørehæmmede
Varenr.: 2135350009477

Kompakt vækkeur med vibration, lige til at tage 
med ud at rejse. Har lille senge ryster og ekstra 
høj forstærkning af lyden ved alarm, til dig med 
nedsat hørelse.

- Snooze kan indstilles fra 1 til 30 minutter
- Alarmens varighed fra 1 til 59 minutter
- Brugervenligt design og taster
- Puderyster der vibrere ved alarm
- 12 eller 24 timers format
- Forstærkning af alarm op til 75 dB
- Dimensioner: 130 x 75 x 75 mm

589,- Farver: sort

Halsteleslynge m 3,5mm jackstik
Halsteleslynge der øger lydstyrken i alle smart-
phones, mobiltelefoner, lydafspillere og så 
videre der har et 3.5 mm jack headset indgang.

- Halsløkke med sikkerhedsafbryder 
- Lydforstærkning op til 30 dB
- Dimensioner: 35 x 22 x 70 mm
- Bruger 2 x AAA genopladelige batterier
- Tid i brug: 5 timer
- Standby: Op til 14 dage

689,-

Varenr.: 2135350007978 

Farver: sort
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Seki Slim fjernbetjening
Sort varenr.: 4260237193029
Rød varenr.: 4260237193012

Seki Medium fjernbetjening
Varenr.: 4260237193203

399,-

Seki Easy Plus fjernbetjening
Varenr.: 4260237197249

399,-

Seki Grande fjernbetjening
Varenr.: 4260237193401

399,-

Vi har mange forskellige modeller fra Seki, og vi er sikre på, at der er en fjernbetjening der passer 
til dine behov. Alle universal fjernbetjeningerne fra Seki bruger infrarød signal.  
Modellerne med ”A” og ”B” taster, kan sættes op til f.eks. at styre TV på ”A” og 
TV-boks på ”B”. Fjernbetjeningerne er ikke kompatible med fjernsyn fra B&O eller SmartTV som 
ikke bruger infrarøde signaler. 

Alle fjernbetjeninger bruger 2 stk. AAA batterier (medfølger ikke)

299,-
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Hovedstyret mus til styring af PC og tablet.
Anvendes af personer som ikke kan anvende 
en almindelig mus.

- Kompatibel med android, Windows, Linux,   
 Apple og Mac (PC) enheder
- Tilslutning via Bluetooth

Findes i flere varianter

Pris fra kr. 4.495,-

GlassOuse hovedstyret mus

Farver: sort



TWIG Neo nødkald GPS
Varenr.: FN-X4G000E

Personlig tryghedsalarm der har et hav af tilpas-
ningsmuligheder. Twig Neo kan fungerer som et 
helt almindeligt standard nødkald, til en alarm der 
reagerer hvis du pludselig skulle falde eller som 
sender et lydløst nødkald, når knappen på tryg-
hedsalarmen holdes nede.
Vi kan leverer en komplet vagtcentral løsning med 
overfaldsalarmer, tryghedsalarmer mv.
Kontakt os for at høre mere.

- IP67 Vand og støv sikker. Resistent overfor stød
- Kraftig vibrator
- Højtalertelefon med 2 mikrofoner
- 4G VoLTE
- Mulighed for tale over WiFi
- GPS 
- Mulighed for indendørs positionering via beacon
- Dimensioner: 18 x 46 x 62 mm

4.970,- Farver: sort
Uden abonnement

Go Mission
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Brug din fastnettelefon på mobilnettet. Du 
skal bare indsætte et aktivt SIM-kort i boksen, 
tilslutte fastnettelefonen og du er klar til at ringe 
via mobilnettet. Nemt, enkelt og du kan behol-
de din velkendte fastnettelefon, også selvom 
du flytter til et sted, der ikke har et fastnetstik.

- SIM-kort: Mini SIM
- 4G/3G/2G mobilforbindelse
- 4G VoLTE
- Dual SIM
- Størrelse (mm): 145 x 100 x 50
- Backup batteri: 2.000 mAh

Digicom 4G Gateway

Farver: sort
Uden abonnement

Varenr.: 8D5893A

2.595,-

Go Mission er en app for struktur, overblik 
og målsættende udvikling, med 
animationer og belønning 

- Talenotifikation ved start af begivenhed
- Optimeret til brug via billeder og 
  oplæsning 
- Borger har adgang via Android eller Ios
- Støtteperson har adgang via Android,      
  Ios og chrome
- Pixi eller listeguide med egne billeder,                
  videoer, piktogrammer og oplæsning
- Mange muligheder for individuel 
  tilpasning
- Borger kan flyttes til anden institution   

Kalender med 
overblik over 
dagens aktiviteter

Motivation til 
gennemførsel af 
udviklingsmål

Guide med bil-
leder og tale til 
daglige opgaver
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Go Mission er en moderne app særligt udviklet til unge og voksne borgere med behov for 
struktur og guidning i aktiviteter. Appen er så let at bruge, at den kan anvendes af personer 
med autisme, et psykisk udviklingshandicap, sindslidelse, demens  mfl.

App’en er udviklet som et aktivt værktøj, der understøtter samspillet mellem borger og 
deres tilknyttede støttepersoner. Go Mission hjælper borgeren med at overskue hverdagens 
opgaver og understøtter i at følge med i de planer og mål, der er lagt sammen med deres 
støttepersoner.  
Personale har mulighed for at arbejde sammen i teams omkring en borger og administre 
flere borgere. Vi hjælper institutioner godt igang med de forandrede arbejdsgange som det 
kræver ved implementering af en digital løsning.

Tele Call står bag Go Mission og har siden 2013 arbejdet med udvikling og implementering 
af digitale løsninger til mennesker med særlige behov og er meget stolte over at kunne 
præsentere næste generations værktøjet: Go Mission.

Se mere på www.Go-Mission.com
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Varerne du ser her i kataloget er et lille udpluk af 
alle de mange smarte produkter som vi forhandler.

Du kan nemt bestille på  www.telecall.dk

Du kan også kontakte os på telefonen
tlf.: 21 123 456 hvis du har spørgsmål til vores 
produkter.

Telefonen er åben alle hverdage kl. 10:00 - 12:00 
og 13:00-15:00

Du kan også sende os en mail på: info@telecall.dk

Vi sælger til både private, virksomheder og institutioner, derfor har vi et 
bredt udvalg af mange forskellige produkter for netop at kunne skræddersy 
en løsning som passer til den enkelte. Det er lige fra et udvalg at fastnette-
lefoner med store taster, hurtigopkaldstaster og høj lydstyrke samt mobil-
telefoner med og uden fysiske taster, stor skriftstørrelse og høj lyd til andre 
specielle produkter, som på en hjælpende måde letter de daglige gøremål. 
Som et nyt tiltag kan vi nu også hjælpe med personsikring, som bruges 
i mange institutioner med udadreagerende borgere og af solo arbejder, 
hvor den personlige sikkerhed er altafgørende. Vagtcentralen kan sættes 
op med forskellige scenarier fx at der etableres et konferencekald så alle 
kollegaere kan følge med i hvad der sker hos kollegaen som har aktiveret 
sit nødkald. Kan også anvendes som nødkald på plejehjem. 
Der er mulighed for at tilkoble indendørs positionering og tale via 4G og 
WiFi. Kontakt os for at høre mere om de mange muligheder.

Fastnettelefon

Mobiltelefon

Vibrerende vækkeurS V O V L H A T T E N  3 ,  5 2 2 0  O D E N S E  S Ø

O M  O S .


