Doro PhoneEasy® 115

Eenvoudige draadloze DECT-telefoon met antwoordapparaat
Deze draadloze telefoon is zeer gemakkelijk te lezen, dankzij het verlichte scherm met ultrahoog
contrast dat de volledige namen en nummers weergeeft, zonder rollende tekst. Kies probleemloos een
telefoonnummer dankzij de grote sprekende cijfertoetsen en geniet van duidelijke gesprekken met Doro
TrueSound kwaliteit. Naast een ingebouwd antwoordapparaat, heeft de Doro PhoneEasy® 115 ook een
luidspreker met hoog volume.
Grote sprekende cijfertoetsen
Display met ultrahoog contrast
Erg hoog volume (30 dB)

Doro PhoneEasy® 115
Hoofdkenmerken

Instellingen volume

5

Voorgeprogrammeerd bellen
Luidspreker

Ergonomisch geluid

Toetsenvergrendeling

Volumeversterkingsknop

+10 dB

Weergave gesprekstijd
Maximaal aantal telefoons per basisstation

5

Menunavigatie
Bereik binnen (meter)
Bereik, tot (meter)

Nummerweergave van oproep
Nummerherhaling

~50
Up to 300

20

Oproepnummerweergave tijdens ander gesprek
Naamweergave vanuit telefoonboek

Voorleesfunctie toetsen

Naamweergave vanuit netwerk

Toetstoon

Datum- en tijdstempel - interne klok

Waarschuwing wanneer buiten bereik

Datum- en tijdstempel - netwerk

Klok
Wekker

Antwoordapparaat

Compatibel met GAP

Bediening van basisstation
Bediening telefoon

Geheugens
Nummerherhaling

Toegang op afstand
10

Twee toetsgeheugens

8

Grootte telefoonboek

100

Memofunctie
Uitsluitend aankondiging
Opnametijd (minuten)

<15

Datum- en tijdstempel
Beeldscherm van handset

Aantal keer rinkelen instellen

2,4,6,8, TS

Grafische dot matrix
Ergonomie

Verlicht display
Schermgrootte (H x B mm)

23x38

Klanken & signalen

Telefoongrootte (mm)

180x54x30

Handset stroomvoeding

Eenstemmige beltonen

5

Stand-by-tijd (uren)

~100

Polyfone beltonen

5

Gesprekstijd (uren)

~10

Beltoon basisstation
Instellingen volume belsignaal (behalve uit)

Inclusief batterijen (type)
5

2xAAA NiMH

Waarschuwing laag batterijniveau

Belsignaal uit
Technologie
Doro is niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in deze publicatie. Specificaties zijn onderhevig aan
verandering zonder kennisgeving.

Doro PhoneEasy® 115
Akoestiek
Maximaal ontvangstniveau (dB(A))

DECT
111

HAC (geschikt voor dragers van een
gehoorapparaat)
Instellingen voor luidsprekervolume

PSTN
Eco-functies

5

Microfoondemping

Doro is niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in deze publicatie. Specificaties zijn onderhevig aan
verandering zonder kennisgeving.

