
DORO 8110 - SIMPLY EASY
Simplicity by Scandinavia

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-
smartphones  DNA,  hvor  hver  deta l je  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.

MØD EVA – (SVENSK) (NEM, BRUGERVENLIG OG FOR
ALLE)
Eva er Doros patenterede, intuitive og handlingsbaserede
menu, der gør det endnu nemmere at bruge Android.
Brugerne behøver aldrig at lede efter ting, de ikke kan
finde. Eva giver nogle klare valgmuligheder og opfylder
derefter brugerens ønsker på basis af dennes svar. Og fordi
den er designet af Doro,  gør Eva teknologien s jov,
tilgængelig og nem at håndtere for både erfarne brugere af
Android og for nybegyndere.  Sammen med Google
Assistent udgør de det perfekte team.

RESPONSE BY DORO®
D o r o  g i v e r  d i g  m e g e t  m e r e  e n d  b l o t  e n  l æ k k e r
smartphone. 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 liste 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.

TRIN-FOR-TRIN-VEJLEDNING
Det kan virke lidt overvældende at anvende en smartphone
for første gang. Derfor viser Doro 8050 en trin-for-trin-
vejledning, når du tænder den første gang. Den hjælper dig
med alt fra at finde de bedste indstillinger for din hørelse
og dit syn til at komme på internettet og få adgang til din
Gmail-konto.  Den t i lbyder også hurt ige og nemme
vejledninger til førstegangsbrugere af smartphones. Sikker
og stressfri, den perfekte start på et nyt venskab.

EASY TO USE, EASY
TO LOVE

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Android 11 GO

√

√

√

√

IP54

√

√

√

√

√

√

√

√

>100

2G + 32G

√

√

√

√

√

√

6.1" HD+

1560*720

√

30

7

√

-35

>74

√

√

√

√

156 (L) x 72.99 (W) x 9.2 (T)

167

√

√

√

5V/1000mA

450

23

√

√

√

√

√

4.2

Unisoc SC9863

√

850/900/1800/1900 MHz

B1,B2,B3,B7,B8,B20,B28,B38,B40

Micro SD card (128GB max)
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13M (main), 2M (Bokeh) , 2M (macro camera), 5M
(front)

√

M3/T3

Lithium ion Polymer, 3000mAH

UMTS Band 1 (2100) & Band 8 (900) & Band 5(850)
& Band 2 (1900)

HSDPA 42Mbps/HSUPA 5.76Mbps

Vigtigste funktioner

4G

Android- og Google-apps

Tryghedsknap

Højere ringetone

Kameraopløsning (megapixel)

Letlæseligt display

GPS

HAC (kompatibel med høreapparat)

Internet

Høj og tydelig lyd

Positionering

Trin-for-trin-vejledning

OS

Hovedfunktioner

Lommeregner

Kalender

Firmware over-the-air-opdateringer (FOTA)

ICE (In Case of Emergency)

IP-klassificering

Startvejledning

Internet

Google Play

Kamera

Autofokus

Kamerablitz

Forstørrelsesfunktion

Videooptagelse

Portrait mode

Qr code reader

Hukommelse

Opkaldslogposter

Intern lagring

Håndsæt display

Justerbar skriftstørrelse

Bagbelyst display

Stor displaytekst

Justering af lysstyrke

Farvedisplay

Justering af kontrast

Displaystørrelse (tommer)

Displayindstillinger optimeret til svagtseende brugere

Opløsning (H x B pixels)

Berøringsfølsomt display

Lyd og Ringetoner

Polyfoniske ringetoner

Volumenkontrol af ringetone ud over fra

Akustik

HD Voice-certificeret

Klassificering af kompatibilitet med høreapparat

Maks. forstærkning (dB)

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

Volumenkontrol i højttaler

Tonekontrol

Volumenkontrol

Ergonomi

Bekvemt håndsæt med nemt greb

Håndsætstørrelse (mm)

Håndsættets vægt inkl. batterier (g)

Blød overflade sikrer bedre greb

Kabler og tilslutning

Udgang til headset (3,5 mm)

USB type C

Oplade håndsæt

AC-adapterspec. V/mA

Batteri medfølger (type)

Standbytid (op til timer)

Taletid (op til timer)

Universel mobiloplader (UCS)

Teknologi

3G (bånd)

3G-datahastighed

Accelerationsmåler

A-GPS

Bluetooth®

Bluetooth®, lavenergi

Bluetooth®-version

Chipsæt

GPRS

GSM (bånd)

LTE (4G)

Hukommelseskorttype

Nano-SIM (4FF)

NFC

RAM

VCard-understøttelse

Wi-Fi

WiFiHotspot

SAR (hoved)

SAR (krop)

SAR (lemmer)

GPS

Kompas

Tilbehør

Understøtter fjernbetjent alarmknap

Response by Doro

Response by Doro

Nem at bruge med den intuitive brugerflade og Google Assistent

Tryghedsknap til at sende alarmer via Response by Doro-appen

Tredobbelt kamera, der tager fantastiske billeder, dag eller nat
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