Doro Liberto® 650 is feature phone met internet en email
Toestel daagt gebruikers uit om zoveel mogelijk digitaal te delen
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Details

Doro, wereldwijd marktleider op het gebied van extreem
gebruiksvriendelijke mobiele telefoons, introduceert met de Doro
Liberto® 650 een nieuw stijlvol uitklapbaar model. Dit nieuwe 3G
toestel biedt senioren niet alleen standaard functies, maar is ook een
eerste stap naar een smartphone. De Doro Liberto® 650 daagt
gebruikers uit om zoveel mogelijk digitaal te delen met hun contacten.

Dit is de eerste featurephone van Doro met een email functionaliteit en easy
webbrowser. Hiermee introduceert het Zweedse bedrijf smartphone functies
op een makkelijk te begrijpen manier aan senioren. De Doro Liberto® 650
heeft een aantrekkelijk slank design en is zeer gebruiksvriendelijk.
Jérôme Arnaud, CEO bij Doro: “Onze nieuwe Liberto® clamshell biedt ons
nieuwe kansen. Niet al onze klanten willen meteen aan de slag met apps,
maar ze willen wel graag een toestel met internet en email. Voor deze groep is
dit toestel speciaal op de markt gebracht. Zoals altijd stond een nog betere
gebruikservaring centraal bij het het ontwerp van de Doro Liberto® 650.”
De Doro Liberto® 650 is beschikbaar in de kleuren rood en zwart voor een
winkeladvies prijs van €139.- incl. BTW.
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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
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