
Doro Comfort 4005
Combotelefoon met antwoordapparaat
De gebruiksvriendelijke Doro Comfort 4005 is ideaal als u op zoek bent naar draadloze en vaste 
telefoons die goed samenwerken en mooi bij elkaar passen. En dankzij het DECT-basisstation dat in de 
vaste telefoon zit ingebouwd, heeft uw draadloze handset een handige oplaadbasis, die kleiner is dan 
normaal. Beide handsets zijn comfortabel om vast te houden en hebben een goed, helder geluid 
dankzij de Doro TrueSound kwaliteit. De vaste telefoon heeft een boost-knop voor wie het geluid nog 
wat harder wil. Verder hebben de toestellen een gemakkelijk te lezen, wit verlicht display, een 
antwoordapparaat, luidspreker en intercom, de mogelijkheid om oproepen door te schakelen naar een 
ander toestel en meer.

2-in-1 draadloze/vaste telefoon

Luid en duidelijk geluid (24dB) 

Display met hoog contrast



Doro Comfort 4005

HoofdkenmerkenHoofdkenmerken Geheugen nummerherkenning¹ 20

Voorgeprogrammeerd bellen Oproepnummerweergave tijdens ander gesprek²

Luidspreker Naamweergave vanuit telefoonboek

Weergave gesprekstijd Naamweergave vanuit netwerk²

Menu navigatie Datum- en tijdstempel - interne klok

Toetstoon Datum- en tijdstempel - netwerk²

Klok Melding bericht in de wacht²

GeheugensGeheugens Antwoordapparaat Antwoordapparaat 

Nummerherhaling 10 Bediening van basisstation

Directe geheugentoetsen 5 Bediening telefoon

Grootte telefoonboek 50 Antwoordapparaat met pincodebeveiliging

Toegang op afstand

Beeldscherm van basisunitBeeldscherm van basisunit Berichtenback-up

Alfanumeriek beeldscherm Beeldscherm met oproepsignalering

Verlicht display Memofunctie

Schermgrootte (H x B mm) 40x66 Uitsluitend aankondiging

Voorgeregistreerd aankondigingsbericht

Klanken & signalenKlanken & signalen Oproepmonitoring

Eenstemmige beltonen 5 Opnametijd (minuten) 14

Polyfone beltonen 5 Datum- en tijdstempel

Optisch belsignaal Berichtmelding op beeldscherm

Instellingen volume belsignaal (behalve uit) 5 Aantal keer rinkelen instellen 2,4,6,8, TS

Belsignaal uit

Melding prioriteitsoproep (VIP) ErgonomieErgonomie

Vlakke voorkant voor eenvoudige bediening

AkoestiekAkoestiek Plaatsing op bureau mogelijk

Maximaal ontvangstniveau (dB(A)) 24

HAC (geschikt voor dragers van een 
gehoorapparaat)

Handset stroomvoedingHandset stroomvoeding

Instellingen voor luidsprekervolume 5 Inclusief batterijen (type) 2xAAA NiMH

Microfoondemping

Instellingen volume 5 TechnologieTechnologie

PSTN

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



Doro Comfort 4005

Nummerweergave van oproepNummerweergave van oproep

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


