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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; » SD-kaart 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.
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Kleur
black
black

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

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

