DORO 5861
DERFOR SKAL DU VÆLGE DORO

BRUGERVENLIG MOBILTELEFON MED BREDT DISPLAY

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 Dorosmartphones DNA, hvor hver detalje indgår i en
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.

Denne 4G-bartelefon er ideel til seniorer, der ønsker
grundlæggende funktionalitet kombineret med fantastisk
lyd og brugervenlighed. Adskilte højkontraststaster, et
2,4" landskabsdisplay og ekstra høj og tydelig lyd gør det
nemmere at foretage opkald og sende sms'er hver dag.
Enheden har også et 2-megapixel kamera med blitz til at
tage og dele billeder. Andre funktioner omfatter forbedret
lyd med HD-stemme, HAC (kompatibilitet med
høreapparat), indbygget lommelygte og en tryghedsknap,
der kan sende alarm til op til fem venner eller familie, du
har tillid til, hvis der er brug for hjælp.

HEAR IT. SEE IT. LOVE IT.
Uanset hvor ung du føler dig, formår alderen alligevel at
gøre 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, tydelig
menu. Og den store afstand mellem knapperne gør det
naturligvis lettere at taste. Vi fokuserer på pligterne, så du
kan fokusere på alt det sjove.

Vigtigste funktioner

Justerbar skriftstørrelse

√

Ergonomi

4G

√

Bagbelyst display

√

Håndsætstørrelse (mm)

Tryghedsknap

√

Stor displaytekst

√

Håndsættets vægt inkl. batterier (g)

112

Farvedisplay

√

Håndsættets vægt inkl. batterier (oz)

112

Kameraopløsning (megapixel)

2MP

128x66x13mm
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√
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Letlæseligt display

√

Justering af kontrast

√

HAC (kompatibel med høreapparat)

√

Brugertilpasset baggrund

√

Højttaler

√

Displaystørrelse (tommer)

Talende taster

√

Visuel ringeindikator

√

Displayindstillinger optimeret til svagtseende brugere
√

Lommelygte

√

OS

Opløsning (H x B pixels)

2,4

320x240QVGA

Mocor OS

Hovedfunktioner
Bagbelyst tastatur

√

Lommeregner

√

Opkaldstid

√

Daglig påmindelse

√

ICE (In Case of Emergency)

√

Tastaturlås

√

Startvejledning

√

Kabler og tilslutning
Udgang til headset (3,5 mm)

√

Oplade håndsæt
AC-adapterspec. V/mA
5V 550mA A31A Cat VI HF and UK Tenpao HF
Batteri medfølger (type)

SMS

128x66x13mm

MMS

√

Standbytid (op til timer)

SMS

√

Taletid (op til timer)

SMS-tast

√

1000mAh Li-ion
380
7

Teknologi
Lyd og Ringetoner

2G

√
√

Polyfoniske ringetoner

21

3G

Ringetoneafbryder

√

3G (bånd)

Volumenkontrol af ringetone ud over fra

9

Vibrerende ringesignal

√

3G-datahastighed
HSUPA ： Category 6 5.7Mbps / HSDPA ：
Category 12 21Mbps

UMTS Band 1 (2100) & 8 (900)

Bluetooth®

√

Kamera
Kamerablitz

√

Billedfremviser

√

Videooptagelse

√

HD Voice-certificeret

Maks. ringestyrke (dB(A)) ved 1 meter

Opkaldslogposter
Intern lagring

60
128MB+64MB

Telefonbogsposter

>500
√

√

Klassificering af kompatibilitet med høreapparat
M4/T4, M3/T3
Maks. forstærkning (dB)

Hukommelse

Bluetooth®-version

Akustik

35
&gt;75

Mikrofonafbryder

√

Volumenkontrol i højttaler

9

Tonekontrol

√

Volumenkontrol

9

Håndsæt display

Hør mere takket være høj og tydelig lyd
Se mere på det brede display
Tryghedsknap for ekstra sikkerhed

Chipsæt
GSM (bånd)

5.0
Unisoc UMS9117

Euro tripleband GSM 900/1800/1900

LTE (4G)
Cat 4 VoLTE, Band FDD 1, 3, 7, 8, 20, 28 TDD 38
Prepare PCB for B2
Hukommelseskorttype MicroSD card (128GB max)
Micro-SIM (3FF)

√

SAR (hoved)

0.676

SAR (krop)

1.543

SAR (lemmer)

3.096

