
DERFOR SKAL DU VÆLGE DORO
Mens andre mærker vælger at fremhæve flotte displays,
fantastiske kameraer eller den seneste nye teknologi med
det smarte navn, foretrækker vi at tale om enkelhed. Det
er det, vores fans – mennesker, der mærker alderstegnene
melde sig, men som forbliver unge af sind – virkelig ønsker.
Derfor er “EASY” den vigtigste byggesten i enhver Doro-
s m a r t p h o n e s  D N A ,  h v o r  h v e r  d e t a l j e  i n d g å r  i  e n
designmæssig helhed, som du vil elske – herunder evnen til
at tage lækre billeder og nyde dem på en stor, flot skærm.
De er også toptunet af vores eksperter, så de passer
perfekt til det mere modne øre.

BRUGERVENLIG MOBILTELEFON MED BREDT DISPLAY
Doro 1380 er en 2G-kameratelefon med dobbelt SIM til
personer, der foretrækker at sende tekstbeskeder og se
billeder på et bredere display, eller som ønsker at bruge to
separate numre på en enkelt telefon. Tastaturets store,
fremstående taster gør det lettere at ringe og skrive
beskeder,  og du kan føle dig tryg takket være den
indbyggede hjælpeknap. Der er en FM-radio til at lytte til
nyheder og underholdning og en indbygget lommelygte til
at oplyse vejen.

HØR DEN. SE DEN. DU VIL ELSKE DEN.
Uanset hvor ung du føler dig, formår alderen alligevel at
gøre tidligere lette opgaver til frustrerende pligter.
Filosofien bag Doros telefoner er, at de altid skal være
lette at bruge – også når hørelsen, synet eller motorikken
ikke længere er helt i top. Det er derfor, du altid får
fremragende standardfunktioner som højere og mere klar
lyd, skærme med høj kontrast, letlæselige knapper og en
stor ,  tydel ig  menu.  Og den store  afstand mel lem
knapperne gør det naturligvis lettere at taste. Vi fokuserer
på pligterne, så du kan fokusere på alt det sjove.
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