
DORO smarta telefoner för fasta telenätet
Teknik för äldre       

PhoneEasy 
331ph 

• Enkel att använda - mycket stora, 
konkava knappar

• 3 snabbvalsknappar med bilder 
för egeninlagda telefonnummer 

• Steglöst reglerbar lurvolum och 
inbyggd hörselslinga

• Ringindikator och justerbar 
ringsignal

• Kan även monteras på vägg
Artnr 2126  Pris: 595:-

För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Rehabmodul AB Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90  FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91      info@rehabmodul.se

Rehabmodul AB är ansluten  till

©:04B/2011,  Rehabmodul AB, Stockholm

Moms ingår i angvna priser.  Fraktkostnad tillkommer.
Postförskottsavgift tillkommer vid orderbelopp under 900:-

Mer info på:   www.rehabmodul.se
DORO telefoner passar 

även barn, ungdomar - alla! 

Passar även barn 
och ungdomar 

- alla! 

DORO telefontillbehör för fasta telenätet

MemoryPlus 319i ph 
• Stora, konkava knappar i knappsatsen och enkel att använda 
• 4 snabbvalsknappar med bilder och egeninlagda nummer
• Behaglig, stor men lätt telefonlur. Kraftig, reglerbar lurvolym  
• Synlig ringindikator, 9 justerbara ringsignaler samt ljudlöst läge
Artnr 2124  Pris: 1045:-

PhoneEasy 336w 
• Enkel att använda - lätt-
läst, stor skärm (41x28 mm) 

• 2 snabbvalsknappar med 
egeninlagda telefonnummer
samt telefonbok - 25 poster  

• Högtalartelefon
• Synlig ringindikator och 
justerbar ringsignal

• Drivs med 2 std R6 NiMH - 
laddbara batterier som är 
lätta att byta vid behov

• Vilotid 100 tim/taltid 10 tim
Artnr 2132  Pris: 795:-

Stora tecken på skärmen och två
snabbvalsknappar med egeninlagda
telefonnummer. Endast 1 stor
knapp för linje på och av!

Trådlös DECT-telefon

MemoryPlus 309 
• Enkel att använda - 6 stora 

direktvalsknappar med bilder
• Lyft luren på din vanliga, egna 

telefon och tryck på en bild- 
knapp med egeninlagt nummer!

• En enkel, billig och bra lösning
Artnr 2121  Pris: 495:-

RingPlus 
• Ringsignalförstärkare, som avger 
en kraftig ljusblixt och tonstöt 
när det ringer i telefonen

• Detta upprepas för varje ringsignal 
• Går att ställa för ljusblixt eller 
tonstöt eller både och samt AV

• Enkel att ansluta och använda
Artnr 2151  Pris: 595:-

Täcklock för knappsatsen ingår (standard).
När det sätts på, kan bara snabbvals-
knapparna användas. Locket kan enkelt 
tas bort när det inte behövs. 

Prisbelönad
design

Doro 319i ph 
har extra 
förstärkare 
och inbyggd 
hörselslinga!

PhoneEasy
311c 

• Enkel att använda - mycket stora, 
konkava knappar

• 3 små snabbvalsknappar med 
egeninlagda telefonnummer 

• 10 kortnummer
• Steglöst reglerbar lurvolum och 
inbyggd hörselslinga

• Synlig ringindikator och justerbar 
ringsignal

• Kan även monteras på vägg
Artnr 2122 Pris: 445:-

PhoneEasy 
312cs 

• Stor skärm- enkel att använda
• Mycket stora knappar, högtalartelefon, 

och telefonbok (30 nummer)
• 3 snabbvalsknappar med egeninlagda 

telefonnummer 
• Steglöst reglerbar lurvolum och inbyggd 
hörselslinga

• Synlig ringindikator och justerbar 
ringsignal

• Kan även monteras på vägg
Artnr 2127  Pris: 645:-

Helt oaviserat har
DORO slutat med 
kåpa i vitt! Nu finns
telefonen endast i
SVART! Gäller från 
april 2011.


