
Doro PhoneEasy® 612
Bekroonde mobiele klaptelefoon met camera
De Doro PhoneEasy® 612 is een stijlvolle en duurzame klaptelefoon waarmee oproepen eenvoudig 
kunnen worden beantwoord of beëindigd door de telefoon open of dicht te klappen. Met de 
gebruiksvriendelijke camera kunt u snel foto's nemen. De designonderdelen zoals verhoogde randen, 
zacht oppervlak en breed uit elkaar liggende, holle toetsen zorgen voor nog meer gebruiksgemak. 
Andere pluspunten zijn de directe geheugentoetsen en de sms-toets, een oplaadstandaard, de 
mogelijkheid om een Bluetooth® koptelefoon of hoorapparaat aan te sluiten en een functie voor 
noodoproepen en sms-waarschuwingen.

Gebruiksvriendelijke camera 

Groot scherm met aanpasbare tekstgrootte

Extra luid en helder geluid

STANDAARDFUNCTIES OP DE MEESTE MOBIELE TELEFOONS VAN DOROSTANDAARDFUNCTIES OP DE MEESTE MOBIELE TELEFOONS VAN DORO



Doro PhoneEasy® 612

HoofdkenmerkenHoofdkenmerken Optisch belsignaal

Luidspreker Trilsignaal

Verlicht toetsenbord

Opstartwizard AkoestiekAkoestiek

FM-radio Maximale ontvangstversterking (dB) 35

Assistentie-knop Hearing Aid Compatibility Rating T4/M3

Spelletjes Maximaal belvolume (dB(A)) op 1 meter afstand >83

Kalender met herinnering Toonregeling

Dagelijkse herinnering

Wekker ErgonomieErgonomie

In geval van nood Ongewenste functies verbergen

Op afstand programmeren (radiogestuurd) Telefoongrootte (mm) 101*52*20

Telefoongewicht met batterijen (g) 103

CameraCamera

Cameraresolutie (megapixel) 2M Kabels & verbindingenKabels & verbindingen

Afbeelding-viewer Uitgang koptelefoon (2,5 mm)

GeheugensGeheugens Handset stroomvoedingHandset stroomvoeding

Directe geheugentoetsen 3 Stand-by-tijd (uren) 533

Grootte telefoonboek 300 Gesprekstijd (uren) 12

Fototelefoonboek Inclusief batterijen (type) 800mAh Li-ion

Meerdere nummers per contact Universele laadoplossing

Beeldscherm van handset Beeldscherm van handset TechnologieTechnologie

Kleurenscherm GSM (band) 900/1800/1900

Schermgrootte (H x B mm) 49*36 GPRS

Resolutie (H x B pixels) 320*240 Bluetooth®-protocol 3.0

Grote tekstweergave VCard-ondersteuning

Aanpasbare lettergrootte Type geheugenkaart Micro SD

SMSSMS AccessoiresAccessoires

Sms Oplaadstandaard inbegrepen

Sms-toets Koptelefoon inbegrepen

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



Doro PhoneEasy® 612

Voorspellende tekst USB-kabel meegeleverd

Klanken & signalenKlanken & signalen

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


