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Samenvatting Met de Doro Magna 4000 introduceert het Zweedse telecombedrijf een
vaste telefoon die speciaal is ontworpen voor slechthorenden. Dit
nieuwe toestel biedt namelijk het luidste belvolume van het complete
Doro assortiment.

Details De stijlvolle Doro Magna 4000 biedt grote voordelen voor slechthorenden.
Gebruikers maximaliseren met één druk op de knop het belvolume tot +60dB.
Gehoorverlies door ouderdom maakt het steeds lastiger om hoge tonen te
horen en daarom kan het belvolume van de Doro Magna 4Je000 hierop
aangepast worden.

De Doro Magna 4000 beschikt over grote duidelijke toetsen, geheugentoetsen
voor het direct bellen naar nummers, verbeterde pictogrammen en een helder
LCD-scherm. Wanneer er gebeld wordt, geeft een knipperend belsignaal een
visuele waarschuwing. Andere nuttige functies zijn hands-free bellen en een
extra goede grip zodat de telefoon makkelijk vast te houden is.

De Doro Magna 4000 is beschikbaar vanaf 7 mei voor een adviesverkoopprijs
€ 59.99 incl. btw.

Citaten Met onze leidende technologie voor het versterken van belvolume maakt
Doro het voeren van telefoongesprekken duidelijker, simpeler en
natuurlijk fijner. Deze smaakvolle vaste telefoon is ontworpen om beter te
horen, maar het toestel ziet er ook gewoon goed uit. 
— Jérôme Arnaud, CEO bij Doro
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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
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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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