PowerTel M7510-3G
Vikbar mobiltelefon med inbyggd hörslinga,
optisk indikering, vibratorlarm och kamera
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Inbyggd hörslinga (M4/T4)
Bordsladdare (ingår)
Dubbla LCD displayer i färg
Volymkontroll, ökar volymen upp
till +35 dB
Tonkontroll
Vibratorlarm
Högtalare med förstärkning
Ringsignal med extra förstärkning
upp till cirka 90 dB
Användningstid ca 7 timmar
Stand-by tid ca 8 dagar
Bluetooth 3.0
SMS- och MMS-funktion
3 snabbknappar
Larmfunktion (SOS knapp) för 5
nödnummer.
Telefonbok (500 namn och nr)
Automatiskt knapplås när mobilen viks
ihop
Uttag för headset, 3,5 mm
300K pixel-kamera
Ficklampa, kalender, kalkylator,
uppgifter, larm, klocka, tidtagarur
12 valbara språk för display
3G
Batteri Li-Ion 900 mAh

Hearing excellence since 1965

Liten vikbar mobil med tydliga knappar,
dubbla displayer, Bluetooth och kamera
PowerTel M7510-3G är en liten, smidig och vikbar mobiltelefon med inbyggd
hörslinga och talförstärkning upp till 35dB. Med både volym- och tonkontroll,
vibratorlarm samt ett flertal andra finesser är detta den perfekta telefonen för
personer med nedsatt hörsel!
Mobilen fungerar med de flesta hörapparater med T-spole. Telefonen ger
ett klart och rent ljud, också när den används med hörapparaten i T-läge.
PowerTel M7510-3G har dubbla färgdisplayer och förstärkning upp till 90 dB
för ringsignalen.
Telefonen har stora LEDs som fungerar som ficklampa. Vid missat samtal eller
nytt SMS eller MMS blinkar en mindre vit lampa.
Telefonen har tydliga upplysta knappar och en röst (valbart) som bekräftar
siffrorna när man slår numret. Blåtandskoppling för hörapparat, headset och
dator samt laddningsfunktion från dator.
Användningstiden är ca 7 tim med en stand-by tid för ca 8 dagar. Telefonboken
rymmer upp till 500 namn och nummer. Andra funktioner är knapplås, kalender,
klocka, kalkylator och tidtagarur.

PowerTel M7510-3G
Specifikationer

Storlek:			
Vikt: 			
Färg:			

103 x 53x 21 mm (BxDxH) ihopvikt
102 g exkl nätadapter
Svart

Art nr			
273525			
			
			
			
			

Beskrivning/Innehåll
PowerTel M7510-3G, mobiltelefon med hörslinga, vikbar, +35dB
Laddningsställ
Nätadapter
Snabbguide
Li-on Batteri 900 mAh

Tillbehör
Batteri till PowerTel M7510-3G
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