
Doro 5517
KLASSISK DESIGN. LÄTT ATT ANVÄNDA.
Doro 5517 är en lättanvänd kameratelefon med en klassisk design. Separerade knappar och en
stor display gör det lättare att ringa och skicka meddelanden. Det finns snabbvalsknappar
för kamera, favoritkontakter, ficklampa och meddelanden. Det är också enkelt att skicka
foton och filmer, läsa e-post och söka på internet. Inkluderar en webbaserad tjänst som
kan användas för att säkert uppdatera och automatiskt säkerhetskopiera innehållet som
sparats på din telefon.

Lättanvänd kamera

Extra högt och tydligt ljud

Trygghetsknapp för extra säkerhet

Hörslinga E-post Kameraupplösning
(megapixel): 2

Ficklampa

Trygghetsknapp My Doro Manager Högt och tydligt ljud Webbläsare
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Viktiga funktioner

Hörslinga

E-post

Kameraupplösning (megapixel) 2

Internet

Talande knappar

Ficklampa

Visuell ringindikator

Trygghetsknapp

My Doro Manager

Högtalartelefon

Högt och tydligt ljud

Huvudfunktioner

Miniräknare

Väckningsalarm

Spel

FM-radio

Knappljud

Knapplås

Kalender med påminnelse

Belyst knappsats

Daglig påminnelse

Uppstartsguide

Väderfunktion

ICE (In Case of Emergency, i nödfall)

Internet

Bokmärken

Webbläsare

Kamera

Kamerablixt

Bildvisare

Videoinspelning [data missing]

Minne

Anteckningar

Telefonbok 300

10 populäraste kontakterna först

Nummerlista 60

Flera telefonnummer per kontakt

Handenhetens display

Upplösning (h x b bildpunkter) 320 * 240

Utbytbara bakgrundsbilder

Färgdisplay

Anpassningsbar display för personer med olika typer av synfel

Skärmmått (tum) 2.4

Skärmmått (h x b mm) 49*36

Stor text i display

Justerbar teckenstorlek

Justering av kontrast

SMS

MMS

Egen knapp för SMS

Prediktiv textinmatning

Justerbar hastighet för textinmatning

My Doro Manager

Lägg till eller ta bort bilder

Lägg till eller ta bort appar

Ändra viktiga inställningar

Lägg till, ta bort eller redigera bokmärken

Lägg till eller ta bort webbradiostationer

Ljud & Ringsignaler

Polyfoniska ringsignaler 20

Justerbar ringsignalsstyrka, förutom av 7

Vibrationssignal

Avstängningsbar ringsignal

Akustik

Volyminställning 7

Tonkontroll

Högsta mottagningsnivå (dB) 35

Maximal ringstyrka (dB (A)) vid 1 meter >83

Hörslingans klassificering T3/M3

Ergonomi

Handenhetens storlek (mm) 124*48*11.5

Handenhetens vikt med batterier (g) [data missing]

Kablar & Kontakter

Uttag för headset (3,5 mm)

Strömförsörjning handenhet

AC-adapter, spec. V/mA 5V/550 mA

Batteri medföljer (typ) 800mAh Li-ion
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Samtalstid (timmar, max.) 8

Vilotid (timmar, max.) 500

Universell laddningslösning (ULL)

Teknik

SAR (huvud) [data missing]

SAR (kropp) [data missing]

GPRS

Stöd för vCard

3G

GSM (band) 900/1800/1900

3G (band) UMTS Band 1 (2100) & Band 8 (900)

Micro-SIM (3FF)

Bluetooth®

Minneskort (typ) Micro-SD (32GB)

3G datahastighet HSDPA 7.2Mbps/HSUPA 2Mbps

Bluetooth®-protokoll BT2.1+EDR

Tillbehör

Headset medföljer

Bordsladdare medföljer


