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Mobiele telefoons

Fysic mobiele telefoon FM-7500
De Fysic mobiele telefoon FM-7500 is een compacte telefoon die zeer gemakkelijk in
gebruik is. Dat komt bijvoorbeeld door de grote toetsen, die het toestel
gebruiksvriendelijk maken. U kunt zodoende heel gemakkelijk een telefoonnummer
intoetsen of een sms-bericht typen, zonder dat u per ongeluk een verkeerde toets
raakt. Bovendien is deze telefoon heel eenvoudig, terwijl hij alle functionaliteiten bezit
die u van een telefoon mag verwachten. Vanwege de gesproken
toetsenbordbediening en de mogelijkheid om een hoortoestel aan te sluiten, is deze
telefoon zeer geschikt voor mensen met een (audio)visuele beperking of senioren. De
Fysic mobiele telefoon FM-7500 is simlockvrij. U bepaalt dus zelf bij welke aanbieder u
een abonnement afsluit, of dat u liever beltegoed gebruikt. Tot slot is deze telefoon
voorzien van een alarmfunctie, waarmee u met één druk op de knop uw naasten
alarmeert. U kunt tot vijf noodnummers programmeren en als u een van deze
nummers kiest, wordt er ook automatisch een sms-bericht gestuurd. Speciﬁcaties: »
SOS-noodknop; » Grote toetsen en eenvoudig menu; » Grote cijfers en letters; »
Gesproken toetsenbordbediening in Nederlands, Engels, Frans en Duits; » 2
snelkiestoetsen (1 toets); » Telefoonboek voor 100 nummers; » Eenvoudig in gebruik;
» Geschikt voor hoorapparaten; » Ingebouwde zaklamp en FM-radio; » Lange standby
tijd (tot 150 uur) en spreektijd (tot 3 uur); » SIM-lock vrij; » Geschikt voor 2G mobiel
netwerk; » Levering inclusief oplaadstation.
Kleur
black
black

Extra-informatie
zonder-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart

Artikelnummer
FM-7500
FM-7500 & 3-1 SIMKAART

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
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www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Mobiele telefoons
Fysic mobiele telefoon FM-7810
Fysic mobiele telefoon FM-7810 is een slank en lichtgewicht toestel, waardoor het ﬁjn
in de hand ligt. Het grote kleurendisplay geeft alle informatie duidelijk weer, zodat u
cijfers en letters gemakkelijk kunt aﬂezen. Ook heeft het apparaat extra grote
toetsen, zodat u makkelijk een toets kunt kiezen, zonder per ongeluk de verkeerde
toets in te drukken. Daardoor is dit een ideale telefoon voor mensen met een visuele
beperking. Het toestel is bovendien geschikt in combinatie met hoortoestellen,
waardoor u geen onaangenaam blikkerig of scherp geluid hoeft te verdragen. U stelt
de telefoon en uw hoortoestel gewoon optimaal op elkaar af. Daardoor is deze
telefoon eveneens een uitkomst voor mensen met een auditieve beperking. De Fysic
mobiele telefoon FM-7810 beschikt over een camerafunctie, waarmee u op elk
moment mooie foto's kunt maken. U kunt het geheugen van de telefoon uitbreiden
met een micro SD-kaart tot 32 GB. De telefoon heeft een Bluetooth aansluiting, zodat
u contact kunt maken met andere apparaten en bijvoorbeeld in de auto kunt bellen
via een carkit. Tot slot beschikt deze telefoon over een alarmfunctie, waarmee u in
geval van nood vijf nummers kunt kiezen met één druk op de knop. Speciﬁcaties: »
SOS-noodknop; » Grote verlichte toetsen; » Gesproken toetsenbordbediening in 13
talen; » 8 snelkiestoetsen (1 toets); » Telefoonboek voor 300 namen en nummers; »
Extra luid gespreksvolume; » Met camerafunctie; » Gebruiksvriendelijke software:
eenvoudig menu en duidelijke toetsen; » Geschikt voor hoorapparaten; »
Toonregeling: hoge/lage toon instelbaar; » Ingebouwde zaklamp en FM-radio; » SDkaart aansluiting tot 32 GB; » Lange standby tijd (tot 200 uur) en spreektijd (tot 4
uur); » Met headset aansluiting; » Dubbele SIM-kaart, SIM-lock vrij; » Levering
inclusief oplaadstation.
Kleur
black
black

Extra-informatie
zonder-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart

Artikelnummer
FM-7810
FM-7810 & 3-1 SIMKAART

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
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Mobiele telefoons
BlindShell Classic Lite GSM met spraak
BlindShell Classic Lite is een vereenvoudigde mobiele telefoon die daardoor zeer
geschikt is voor blinden, slechtzienden en senioren. Deze GSM beschikt namelijk over
Nederlandstalige spraakuitvoer, een extra groot verlicht scherm en zwart-wit
contrasterende toetsen. De tekstgrootte en het contrast zijn bovendien aanpasbaar.
De telefoon heeft een eenvoudig menu, met spraakweergave bij alle toepassingen.
De intonatie en de snelheid van de spraakweergave kunt u tevens naar wens
aanpassen. Met deze telefoon kunt u bellen, SMS-berichten sturen en noodoproepen
doen middels de SOS-noodknop. Verder beschikt dit apparaat over handige extra's als
een ruim contactenboek, een agenda, alarm en een rekenmachine. Deze Blindshell
Classic Lite is tot slot SIM-lockvrij. Voor een geavanceerdere versie van dit
product, klik hier.
Speciﬁcaties: » Groot verlicht scherm (74 x 50 mm); » Contrast en tekst
aanpasbaar; » Intonatie en snelheid spraakweergave aanpasbaar; » Noodopdroepen
met SOS-noodknop; » Snelkiestoets; » Handige functies als: agenda, alarm en
rekenmachine; » Vereenvoudigd menu; » SIM-lockvrij; » Gewicht: 111 gram; »
Afmeting: 133 x 58 x 19 mm; » Kleur: Grijs; » Levering inclusief oortelefoon en USBkabel met wandadapter.
Kleur
grijs
grijs

Extra-informatie
zonder-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart

Artikelnummer
998833
998833 & SIMKAART 3-1

Prijs
€
€

Fysic mobiele klaptelefoon F20
Fysic mobiele klaptelefoon F20 is een eenvoudige telefoon die uitermate geschikt is
voor mensen met een visuele beperking. Hij beschikt namelijk over een dubbel
kleurendisplay met touchscreen en grote toetsen met een duidelijk contrast. Ook
biedt het apparaat gesproken toetsenbordbediening. Handige apps als Whatsapp,
Facebook en Youtube zijn al geïnstalleerd op de telefoon. De F20 heeft een
gebruiksvriendelijke software met een duidelijk menu. Wanneer u gebruikt maakt van
een gehoorapparaat, kunt u deze aansluiten op de klaptelefoon. Met dit apparaat
kunt u bovendien handsfree bellen. De telefoon is alleen geschikt voor SIM-kaarten
van het 2G en 3G mobiele netwerk. U kunt hem dus niet gebruiken op het 4G mobiele
netwerk. Wij leveren deze Fysic mobiele klaptelefoon F20 inclusief oplaadstation. Klik
hier voor een demonstratie van dit product. Speciﬁcaties: » Gesproken
toetsenbordbediening; » Gebruiksvriendelijke software: eenvoudig menu en duidelijke
toetsen; » Touchscreen; » Geluidsregeling afstelbaar; » SOS-noodknop met GPStracker; » Camerafunctie aan voor- en achterzijde; » Geschikt voor hoorapparaten; »
Telefoonboek voor 2000 namen en nummers; » Ingebouwde zaklamp, FM-radio en
MP3-speler; » Tot 50 uur standby tijd en tot 8 uur spreektijd; » SIM-lock vrij, geschikt
voor 2G/3G mobiel netwerk; » SD-kaart aansluiting tot 32 GB; » Exclusief
telefoonkaart; » Levering inclusief oplaadstation.

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
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2801 DA Gouda
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Mobiele telefoons
Kleur
black
black

Extra-informatie
zonder-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart

Artikelnummer
F20
F20 & 3-1 SIMKAART

Prijs
€
€

Fysic mobiele telefoon FM-6700
Deze Fysic mobiele telefoon FM-6700 is zeer eenvoudig in gebruik. Hij beschikt
namelijk over alle basiseigenschappen van een mobiele telefoon. Bijvoorbeeld een
bel- en SMS-functie en wat functionele extra's als een zaklamp, FM-radio en
wekkerfunctie. De toetsen van dit toestel zijn extra groot en op het kleurendisplay is
alle noodzakelijke info te vinden. Verder beschikt deze Fysic mobiele telefoon
FM-6700 over een alarmfunctie, waarmee u met één druk op de knop een vooraf
ingesteld noodnummer kunt bereiken. Behalve het noodnummer kunt u ook vele
andere contacten bereiken, dankzij het ruime telefoonboekgeheugen van dit
apparaat. Zowel het bel-als het gespreksvolume is instelbaar. De telefoon is alleen
geschikt voor SIM-kaarten van het 2G en 3G mobiele netwerk. U kunt hem dus niet
gebruiken op het 4G mobiele netwerk. Speciﬁcaties: » SIM-lock vrij; » Extra grote
toetsen; » Kleurendisplay; » SOS-noodknop/alarmfunctie; » SMS-functie; »
Telefoonboekgeheugen voor 300 nummers; » Handenvrij telefoneren mogelijk; »
Instelbaar gespreksvolume; » Ingebouwde zaklamp, FM-radio en alarmwekfunctie; »
Levering inclusief oplaadstation.
Kleur
black
black

Extra-informatie
zonder-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart

Artikelnummer
FM-6700
FM-6700 & 3-1 SIMKAART

Prijs
€
€

Fysic mobiele telefoon FM-9710
Deze Fysic mobiele telefoon FM-9710 heeft een vereenvoudigde bediening en een
verlicht en groot kleurendisplay. Op dit toestel kunt u tot wel 5 noodnummers
instellen. Aan de achterzijde van de telefoon bevindt zich een alarmtoets, die u in
geval van acute nood kunt indrukken. Dan wordt er met 1 druk op de knop naar al
deze nummers gebeld en een SMS-bericht verzonden. De Fysic mobiele telefoon
FM-9710 beschikt verder over handige functies zoals Bluetooth, een camera, een FMradio, een zaklamp en de mogelijkheid tot handsfree bellen. De telefoon is slechts
geschikt voor SIM-kaarten van het 2G en 3G mobiele netwerk. U kunt hem dus niet
gebruiken op het 4G mobiele netwerk. Speciﬁcaties: » Vereenvoudigde bediening; »
Groot verlicht kleurendisplay; » Alarmtoets: tot 5 noodnummers bellen en SMS bericht
verzenden met 1 druk op de knop; » Handenvrij telefoneren; » Camera (0.3
megapixel); » Bluetooth; » Ingebouwde zaklamp, wekker en FM-radio; » Standby tijd
tot 180 uur en spreektijd tot 4 uur; » Menu instelbaar naar persoonlijke voorkeur.

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
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Mobiele telefoons
Kleur
white
red
black
white
red
black

Extra-informatie
zonder-kpn-simkaart
zonder-kpn-simkaart
zonder-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart

Artikelnummer
FM-9710WT
FM-9710RD
FM-9760ZT
FM-9710WT & 3-1 SIMKAART
FM-9710RD & 3-1 SIMKAART
FM-9760ZT & 3-1 SIMKAART

Prijs
€
€
€
€
€
€

Fysic mobiele telefoon met GPS FM-50
Deze Fysic mobiele telefoon met GPS FM-50 is de eenvoudigste in zijn soort. Het
model is compact en beschikt enkel over de noodzakelijke toetsen en 4 grote
fototoetsen. Hierdoor is het toestel erg gebruiksvriendelijk, met name voor senioren,
slechtzienden en/of slechthorenden. De telefoon is geschikt voor gebruik met een
hoortoestel en het display geeft cijfers en letters groot weer. Aan de achterzijde van
de Fysic mobiele telefoon met GPS FM-50 bevindt zich een SOS-noodknop. Op de
telefoon kunt u tot wel 5 noodnummers instellen. Wanneer u hulp nodig heeft en op
de SOS-knop drukt, zal naar alle ingestelde nummers een SMS verstuurd worden met
uw locatie. De telefoon is slechts geschikt voor SIM-kaarten van het 2G mobiele
netwerk. U kunt hem dus niet gebruiken op het 3G en 4G mobiele netwerk.
Speciﬁcaties: » 4 grote fototoetsen; » Grote cijfers en letters; » SOS noodknop:
stuurt SOS bericht met locatie; » Camera; » Geschikt voor hoortoestellen; »
Ingebouwde zaklamp en FM-radio; » Lange standby (tot 100 uur) en gesprekstijd (tot
10 uur); » Geen abonnement nodig (SIM-lock vrij); » Geschikt voor 2G; » SD-kaart
aansluiting (tot 32 GB); » Inclusief oplaadstation.
Kleur
black
black

Extra-informatie
zonder-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart

Artikelnummer
FM-50
FM-50 & SIMKAART 3-1

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
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Mobiele telefoons
Fysic mobiele telefoon FM-9260
Deze Fysic mobiele telefoon FM-9260 is ideaal voor senioren, slechthorenden en/of
slechtzienden. Dit inklapbare toestel biedt hen namelijk veel gebruiksgemak. Zo heeft
het een helder kleurendisplay en bovendien een extra grote weergave van cijfers en
letters. Ook is deze telefoon geschikt voor hoorapparaten, waardoor de
geluidskwaliteit erg hoog is. Met de Fysic mobiele telefoon FM-9260 kunt u bellen,
SMS'en en tot wel 5 noodnummers bereiken met één druk op de knop. Deze nummers
kunt u van tevoren instellen en worden gebeld wanneer de SOS-noodknop
geactiveerd wordt. Het toestel is ook als wekker, radio of agenda te gebruiken. Verder
beschikt deze telefoon over gesproken bediening in wel 4 talen: Nederlands, Engels,
Duits en Frans. De telefoon is slechts geschikt voor SIM-kaarten van het 2G mobiele
netwerk. U kunt hem dus niet gebruiken op het 3G en 4G mobiele netwerk.
Speciﬁcaties: » Gesproken bediening in 4 talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans;
» Dubbel display; » SOS noodknop; » Eenvoudig menu met extra grote iconen en
tekst; » Grote verlichte toetsen; » Geschikt voor hoorapparaten; » Inclusief
laadstation; » Camera met 1.3 megapixel; » Standby tijd tot 200 uur, gesprekstijd tot
3 uur; » SIM-lock vrij, geen abonnement nodig; » Geschikt voor 2G mobiel netwerk;
» Ingebouwde zaklamp en FM-radio; » Trilfunctie; » 2 snelkiestoetsen.
Kleur
black
black

Extra-informatie
zonder-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart

Artikelnummer
FM-9260
FM-9260 & 3-1 SIMKAART

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€

(0182) 52 58 89
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2801 DA Gouda
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Mobiele telefoons
BlindShell Classic GSM met spraak
Zoals de naam doet vermoeden, is deze BlindShell Classic GSM even eenvoudig in
gebruik als de GSM’s van vroeger. Met zijn duidelijke toetsen, sterke vergroting,
contrastkeuzes en duidelijke spraak, is hij de ideale oplossing voor elke slechtziende
of blinde voor wie een smartphone net een brug te ver is. Het menu kan getoond
worden in grote pictogrammen, alleen tekst of een combinatie daarvan. Dit alles op
een extra groot verlicht scherm van 2,8″ (6 cm hoog en 4.5 cm breed). Ondanks zijn
eenvoud biedt de BlindShell Classic GSM veel mogelijkheden aan functies. Hij herkent
stemcommando’s zoals: “Bel oom Piet.”, “Stuur een bericht aan Iris Huys .”, “Waar
ben ik?”, “Hoe laat is het?”, “Wat is de batterijstatus” enz. U kunt zelfs de
weersverwachting opvragen. E-mails zijn zeer eenvoudig te lezen en te sturen en dat
op een gewone GSM. Hij beschikt over een lees-app. Hou je van muziek? Geniet dan
van zijn ingebouwde FM-radio, internetradio en mediaplayer. Het is niet mogelijk om
gebruik te maken van de internetfuncties en apps net als een smartphone. De
BlindShell Classic heeft daarnaast ook nog een aantal toepassingen die speciﬁeke
hulpmiddelen voor slechtzienden of blinden vervangen, zoals: een dictafoon, een
kleurendetector en een sprekende labeldetector. Dankzij zijn zeer eenvoudige
bediening is de BlindShell Classic eenvoudig aan te leren. De afmetingen van deze
GSM zijn 13 cm bij 5.5 cm. Voor een eenvoudigere versie van dit product, klik
hier. Klik hier voor een eerste indruk van dit product. Klik hier voor
uitgebreidere informatie. BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Gesprekken
• Oproep log
• SMS
• SMS naar meerdere ontvangers
• Contacten
• Back-ups maken van en importeren van contacten
• Alarm
• Kalender
• Minuuttimer
• Notities
• Geluidsrecorder
GEAVANCEERDE FUNCTIES
• SOS-noodknop
• E-mail
• Object tagging
• FM radio
• Internetradio
• Geluidsspeler
• Boekenlezer
• Servicemenu
• Weervoorspelling
• GPS-locatie
• Kleurherkenning

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Mobiele telefoons
Kleur
black
red
black
red

Extra-informatie
zonder-kpn-simkaart
zonder-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart

Artikelnummer
998855
998866
998855 & 3-1 SIMKAART
998866 & 3-1 SIMKAART

Prijs
€
€
€
€

Fysic mobiele telefoon met GPS FM-7950
Fysic mobiele telefoon FM-7950 is een zeer geschikte telefoon voor senioren, van wie
het zicht van de ogen minder wordt of die behoefte hebben aan een noodknop in
huis. Gebruiksvriendelijk, handzaam en overzichtelijk. Met het GPS-trackingsysteem
op deze Fysic mobiele telefoon FM-7950 kunt u altijd achterhalen waar de eigenaar is.
De telefoon is zeer eenvoudig te bedienen en heeft een gesproken bediening. De
grote toetsen op het toestel maken het intoetsen van een nummer of typen van een
SMS-bericht gemakkelijker, zonder dat u per ongeluk een verkeerde toets raakt die er
vlak naast zit. De SOS-functie biedt de mogelijk om tot vijf noodnummers te bellen
met 1 druk op de knop. De telefoon is alleen geschikt voor SIM-kaarten van het 2G
mobiele netwerk. U kunt hem dus niet gebruiken op het 3G en 4G mobiele netwerk.
Speciﬁcaties: » Werkt op alle aanbieders, geen abonnement nodig (SIM-Lock vrij); »
Camera 1.3 megapixel; » Spreektijd 8 uur / Stand-by 100 uur; » Geschikt voor 2G; »
SD kaart aansluiting (tot 16Gb); » Optimale audio weergave; » Ingebouwde zaklamp;
» SMS functie; » Instelbaar gespreksvolume; » Toetsenbordblokkering; » Duidelijk en
groot contrasterend kleurendisplay; » Inclusief laadstation; » SOS noodknop: Stuurt
SOS bericht met locatie; » Alarmtoets: tot 5 noodnummers bellen met 1 druk op de
knop; » Extra grote toetsen; » Extra grote letters en cijferweergave; » Geschikt voor
hoortoestellen; » Handenvrij telefoneren.
Kleur
black
black

Extra-informatie
zonder-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart

Artikelnummer
FM-7950
FM-7950 & 3-1 SIMKAART

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
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Mobiele telefoons
BlindShell eenvoudige mobiele smartphone met
spraak
Nu van €295,- voor €195,- Deze BlindShell mobiele telefoon is speciaal ontworpen
voor mensen met een visuele beperking. Het betreft namelijk een sprekende
smartphone: Samsung Galaxy Core 2. Deze telefoon spreekt, kan trillen en kan
bovendien geluiden geven om u van informatie te voorzien. Deze telefoon is ook
eenvoudig in gebruik. U kunt hem bedienen met eenvoudige veeggebaren. U kunt de
BlindShell door middel van de volgende fundamentele gebaren bedienen: » korte tik
met één vinger – menu navigatie; » lange aanraking met één vinger – item keuze; »
korte tik met twee vingers – herhaal laatste informatie; » lange aanraking met twee
vingers – teruggaan; Wij leveren de telefoon tot slot inclusief headset.

Toetsenbord:
Het toetsenbord is een essentieel onderdeel van de BlindShell telefoon. Het wordt
namelijk gebruikt voor tekst en numerieke invoer in verschillende toepassingen
(oproepen, berichten, notities...). De lay-out van het toetsenbord is gebaseerd op het
oude alfanumerieke toetsenbord, zoals u dat kunt vinden op oudere mobiele
telefoons. Het is onderverdeeld in 12 cellen – 3 kolommen en 4 rijen en behalve de
knoppen voor tekstinvoer bevat het ook speciale bedieningsknoppen in de onderste
rij. Bijvoorbeeld een knop voor verwijderen of een knop om te navigeren door
tekstvelden.

Toepassingen op de BlindShell:
» Wekker; » Notities; » Geluidsopname; » Kalender; » Boeklezer; » Kleurindicator; »
Bankbiljetherkenning; » Vergrootglas; » Boekenverzameling; » Rekenmachine. Klik
hier voor een link naar een demoﬁlmpje.
Kleur
black
black

Extra-informatie
zonder-kpn-simkaart
met-kpn-simkaart

Artikelnummer
998877
998877 & SIMKAART 3-1

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
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Mobiele telefoons
Fysic mobiele telefoon FM-9700
Nu van € 100,- voor € 90,- Deze Fysic mobiele telefoon FM-9700 heeft een
vereenvoudigde bediening, en een duidelijk en groot kleurendisplay. Ook de extra
grote toetsen vereenvoudigen het gebruik. Deze mobiele telefoon is geschikt om
gebruikt te worden met een gehoortoestel. Deze mobiele telefoon beschikt over een
alarmtoets, waarbij 5 noodnummers geprogrammeerd kunnen worden, die met één
druk op de knop gealarmeerd kunnen worden (bellen of het versturen van een SMS
bericht). De telefoon is alleen geschikt voor SIM-kaarten van het 2G en 3G mobiele
netwerk. U kunt hem dus niet gebruiken op het 4G mobiele netwerk. Speciﬁcaties:.
» Opnemen/verbreken door klep open of dicht te klappen; » Dualband 900/1800MHz;
» Telefoonboek met 300 geheugens; » 3 directe kiesgeheugens; » Inclusief handig
oplaadstation; » SMS functie; » Bluetooth(R); » Micro SD slot; » Camera functie (0.3M
pixels); » Werkt op alle aanbieders (sim-lock vrij): » Spreektijd 4 uur / stand-by 540
uur; » Menutaal instelbaar: NL, EN, FR, DE; » Handzaam formaat opengeklapt (100 x
50 x 18 mm); » Inclusief extra duidelijke handleiding; » Optioneel: autolader
(verkrijgbaar via Hesdo Service Center).

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

