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SAMENVATTING

Doro, wereldwijd marktleider op het gebied van extreem gebruiksvriendelijke mobiele
telefoons, breidt het assortiment telezorgtoestellen uit met de Doro Secure 580IUP. De
mobiele telefoon is speciaal ontworpen om de gebruiker zich veilig en zeker te laten voelen.

De Doro Secure 580IUP beschikt over een automatische zelfactiverende ‘Man Down’-functie.
Dankzij bewegingsensoren, GPS en Doro’s eigen zorg IP protocol is het toestel
geprogrammeerd om een noodmelding te versturen bij een val of wanneer de gebruiker
bewegingloos blijft liggen. Deze noodmelding wordt verzonden naar voorgeprogrammeerde
nummers zoals familieleden of zorgdiensten. Ook kan via GPS de locatie van de gebruiker
worden opgevraagd wanneer iemand kwijt of verdwaald is.

Camilla Nilsson, Marketing Manager bij Doro over de Doro Secure 580IUP: “Dit veelzijdige
apparaat is ontworpen om families een gerust gevoel te geven. De telefoon biedt gebruikers
ondersteuning en families zekerheid. Bovendien zijn deze functies ook erg efficiënt voor
personen die werken op afgelegen locaties. Met de lancering van de Doro Secure 580IUP
brengen wij een product op de markt waarmee wij consumenten helpen die extra steun goed
kunnen gebruiken”

De Doro Secure 580IUP beschikt natuurlijk ook over design-eigenschappen die synoniem
staan voor de Doro-ervaring. Dit zijn onder andere extra luid en duidelijk geluid, grote en goed
verspreide toetsen, een groot en duidelijk scherm, een eenvoudig menu en een robuust
spatwaterdicht ontwerp. Daarnaast introduceert Doro ook de Doro Secure 580. Dit toestel
beschikt niet over de zelfactiverende ‘Man Down’-functie.

De Doro Secure 580IUP is per direct verkrijgbaar in het zilver en wit voor een
verkoopadviesprijs van €179.-

De Doro Secure 580 is per direct verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €139.-

http://www.doronederland.nl/Producten/Mobiele-telefoons-en-accessoires/Doro-Secure-580/

http://www.doronederland.nl/Producten/Mobiele-telefoons-en-accessoires/Doro-Secure-
580IUP/

http://www.doronederland.nl/Producten/Mobiele-telefoons-en-accessoires/Doro-Secure-580IUP/
http://www.doronederland.nl/Producten/Mobiele-telefoons-en-accessoires/Doro-Secure-580/
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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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