
DORO 6041

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 KAMERATELEFON MED STORT
DISPLAY
Doro 6041 er en stilfuld klaptelefon, der forhindrer
utilsigtede tryk på tasterne, når den foldes sammen, og
giver dig mulighed for at besvare og afslutte opkald med
en enkel bevægelse. Foretag opkald, send beskeder og del
fotos helt enkelt med familie og venner takket være de
ekstra adskilte taster med høj kontrast og en stor 2,8"-
skærm. Det brugervenlige 3 MP-kamera er perfekt til at
tage og dele fotos, og der er en tryghedsknap med support
til  Response by Doro™ med GPS-lokalisering. Andre
f u n k t i o n e r  o m f a t t e r  H A C  ( k o m p a t i b i l i t e t  m e d
høreapparat) samt genvejstaster til kamera, foretrukne
kontaktpersoner og beskeder.

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 alt id 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.

RESPONSE BY DORO®
Vores unikke tjenester gør det muligt for pårørende eller
venner at håndtere vigtige indstillinger på din telefon
hurtigt og nemt, alt sammen via en app installeret på deres
telefon. Disse tjenester sørger også for, at dit netværk er
helt tæt på. Med blot ét tryk på din telefons tryghedsknap
sendes der en alarm med din placering til  en l iste af
personer, du stoler på, og der afgives et højt, klart signal
på deres telefon, også selv om den er indstillet til "Forstyr
ikke". Mere ro i sjælen for dig, og for dem.
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Vigtigste funktioner

Tryghedsknap

Kameraopløsning (megapixel)

GPS

HAC (kompatibel med høreapparat)

Høj og tydelig lyd

Højttaler

Visuel ringeindikator

Lommelygte

Hovedfunktioner

Lommeregner

Kalender

Spil

ICE (In Case of Emergency)

Startvejledning

Vækkeur

Kamera

Kamerablitz

Billedfremviser

Forstørrelsesfunktion

Hukommelse

Opkaldslogposter

Hurtigvalgstaster

Telefonbogsposter

Telefonnumre på hvidliste

Håndsæt display

Justerbar skriftstørrelse

Bagbelyst display

Stor displaytekst

Farvedisplay

Justering af kontrast

Brugertilpasset baggrund

Displaystørrelse (H x B mm)

Opløsning (H x B pixels)

SMS

Justerbar multitryk-timing

Prædiktiv tekstindtastning

SMS

Lyd og Ringetoner

Polyfoniske ringetoner

Ringetoneafbryder

Akustik

Klassificering af kompatibilitet med høreapparat

Maks. forstærkning (dB)

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

Mikrofonafbryder

Volumenkontrol i højttaler

Tonekontrol

Volumenkontrol

Ergonomi

Håndsætstørrelse (mm)

Håndsættets vægt inkl. batterier (g)

Kabler og tilslutning

Udgang til headset (3,5 mm)

Oplade håndsæt

AC-adapterspec. V/mA

Batteri medfølger (type)

Standbytid (op til timer)

Taletid (op til timer)

Teknologi

Bluetooth®-version

Chipsæt

GSM (bånd)

Micro-SIM (3FF)

SAR (hoved)

SAR (krop)

Tilbehør

Bordoplader medfølger

Stort, letlæseligt display

Ekstra høj og tydelig lyd

Tryghedsknap med GPS-lokalisering
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