
DORO 5860

WAAROM KIEZEN VOOR DORO?
Andere merken hebben het over schitterende displays,
fantastische camera's of de nieuwste technologie met een
coole nieuwe naam, maar wij praten liever over eenvoud. En
dat is precies wat onze fans willen, mensen die voelen dat ze
ouder worden, maar nog steeds jong van geest zi jn.
Daarom is Eenvoud een van de belangrijkste elementen in
het DNA van Doro.  Het vormt elk  detai l  van onze
telefoons, zodat u bijvoorbeeld mooie foto's kunt maken en
ze op een mooi, groot scherm kunt bekijken. Bovendien zijn
ze afgestemd op het iets oudere oor.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE MOBIELE TELEFOON MET
EEN GROOT BEELDSCHERM
Deze staaftelefoon met 4G is ideaal voor senioren die
basisfunct ies  nodig hebben in  combinat ie  met een
uitstekende geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Ruim uit
elkaar geplaatste,  contrastri jke toetsen, een breed
beeldscherm van 2,4" en een extra krachtig en helder geluid
zodat dagelijks bellen en berichten versturen kinderspel
wordt. De telefoon heeft ook een 2MP-camera met flits om
foto's te maken en te delen. Andere functies zijn onder
andere verbeterde audio met HD Voice, HAC (Hearing Aid
C o m p a t i b i l i t y ) ,  e e n  i n g e b o u w d e  z a k l a m p  e n  e e n
assistentieknop die gebruikt kan worden om tot vi jf
betrouwbare vrienden of familieleden te waarschuwen als u
hulp nodig hebt.

HOOR HET. ZIE HET. HOU ERVAN
Hoe jong we ons ook voelen, soms zorgt onze leeftijd
ervoor dat alledaagse dingen lastiger worden. De telefoons
van Doro zijn ontstaan uit het idee dat ze altijd gemakkelijk
in gebruik moeten zijn, ook als u minder goed hoort of ziet,
of als  uw vingers niet meer zo soepel z i jn.  Daarom
beschikken onze telefoons altijd standaard over talloze
praktische functies, zoals extra hard en helder geluid, een
scherm met hoog contrast, gemakkelijk te lezen toetsen en
een grote, duidelijke interface. En uiteraard staan de
toetsen iets verder uit elkaar, om het typen gemakkelijker
te maken. Wij maken het leven eenvoudiger, zodat u alleen
de leuke dingen hoeft te doen.
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