
Doro Tablet
Den brugervenlige tablet, der er let at holde af

DERFOR SKAL DU VÆLGE DORO
Næsten alt, hvad seniorer elsker ved Doro-smartphones,
kan nu nydes på denne brugervenlige Doro-tablet. En
ekstra lysstærk skærm med høj kontrast gør det til en
fornøjelse at se billeder, sociale medier, surfe eller spille
spil, selv under de kraftigste lysforhold. Fire højttalere
med ens afstand giver bedre lyd, når du lytter til musik,
streamer film eller hygger dig med videoopkald med
familie og venner. Den lette vægt gør den nem at holde, og
den leveres med en praktisk stander til håndfri brug og
videoopkald.

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.

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING
Brug af ukendt teknologi kan i starten være skræmmende.
Derfor vil du blive mødt af en brugervenlig trin for trin-
vejledning, når du tænder din Doro-tablet for første gang.
Vejledningen forklarer, hvordan du navigerer ved hjælp af
swipe og scrolling, samt hvordan du opretter forbindelse
til internettet og får adgang til din Gmail-konto. Den
hjælper dig også med at optimere din oplevelse ved at
vælge de bedste indstillinger i forhold til din hørelse og dit
syn. Og hvis du vil vide mere, viser den, hvor du kan finde
nyttige vejledninger.

HJÆLPEN ER ALTID LIGE VED HÅNDEN
Med Doro behøver du aldrig at føle, at teknologi ikke er
noget for dig. Med din nye tablet får du også adgang til
vores hjælpecenter. Der kan du finde mange nyttige
vejledninger, der viser dig, hvordan du kan få mere ud af din
nye enhed. Tabletten leveres også med forudinstalleret
TeamViewer, så betroede familiemedlemmer eller venner
nemt kan hjælpe dig, uanset hvor langt væk de befinder sig.
Hos Doro ønsker vi kun at give dig en fantastisk tablet. Vi
vil gerne give dig en fantastisk oplevelse.

NEM AT SE, HØRE
OG HÅNDTERE
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