Doro introduceert de Doro PhoneEasy® 508
De helft van alle senioren wil een feature phone
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Details

* De helft van alle senioren wil een feature phone
* Eenvoudig te gebruiken candybar-toestel met focus op spraak en
tekst
* Doro DNA – Groot lettertype, luid en helder geluid, groot scherm en
een easy-grip laag

Doro onthult details van zijn nieuwste instapmodel; de aantrekkelijke en
betaalbare PhoneEasy® 508.
Marktonderzoek van Doro heeft aangetoond dat ongeveer de helft van alle
senioren graag een feature phone wil. De markt van de feature phones voor
senioren is erg divers en kan verder onderverdeeld worden naar functionaliteit.
De vraag naar eenvoudige stem- en tekst-communicatie staat nog steeds in
de top vijf qua eisen waaraan een nieuwe telefoon moet voldoen voor senioren
– bij sommige senioren is dat zelfs de enige eis. Daarom wordt dit toestel
aangeboden als aantrekkelijke optie voor diegenen die gewoon een telefoon
willen voor snelle en makkelijke stem- en tekst – communicatie.
Dit eenvoudig te bedienen nieuwe candybar-toestel bouwt verder op het
typische DNA van Doro en de daarbij horende designprincipes. Zo liggen de
toetsen goed gespreid, heeft het een groot scherm en beschikt de telefoon
over een stugge laag die zorgt voor een betere grip. Het toestel heeft een
heldere en duidelijke leesbare display met grote letters, maar ook een luid en
duidelijk geluid. Een handige geïntegreerde zaklamp is ook beschikbaar door
middel van één druk op een knop. De Doro PhoneEasy® 508 beschikt over
alle voordelen waarom de Doro PhoneEasy®-modellen bekend staan, zoals
bijvoorbeeld de mogelijkheid om ongewenste functies te verbergen en de
aanwezigheid van een alarmknop op de achterzijde van het toestel.
Dit fraai vormgegeven toestel is verkrijgbaar in parelmoer en metallic.
De Doro PhoneEasy® 508 is per direct verkrijgbaar in wit en zwart voor een
verkoopadviesprijs van van €49.99.

Citaten

“ De markt van de eenvoudig te gebruiken feature phones is groot en de
vraag naar toegankelijke producten in alle prijsklassen blijft groeien. We
hebben ons portfolio beoordeeld en ons aanbod versterkt voor die
klanten die een eenvoudig, maar kwalitatief en esthetisch apparaat
zoeken.
— Jérôme Arnaud, CEO bij Doro
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Afbeeldingen

Over Doro
Over Doro
Doro is een Zweedse telecomproducent en marktleider in telecommunicatie
voor senioren. Met meer dan 37 jaar ervaring in de telecomsector, focust het
bedrijf op het ontwikkelen en verkopen van producten, software en TeleCare
en mHealth – oplossingen die speciaal worden aangepast voor senioren.
Doro’s aanpak van gebruiksvriendelijke mobiele telefoons is uniek en de
uitzonderlijke know-how van het bedrijf is meermaals beloond geweest met
internationale design-awards. De producten worden in meer dan 30 landen
verkocht en dit over vijf continenten. Lees meer over Doro op www.doro.com
Volgens cijfers van GfK (1/2012), is Doro de nummer 1 in mobiele telefoons
voor senioren in Europa. Dit is inclusief de Benelux, Duitsland, het Verenigd
Koningrijk en Frankrijk.
Over Eurodistribution
Als telecomdistributeur bieden wij onze klanten een kwalitatief
productengamma aan en dit met een no-nonsense mentaliteit. Onze
kernactiviteiten bestaan uit de invoer en distributie van telecomproducten
naar dealers, groothandel, ketens en de gespecialiseerde vakhandelaar.
Eurodistribution verzorgt de distributie voor Doro in de Benelux. Lees meer
over Eurodistribution op www.eurodistribution.nl

powered by

