
Egenskaper 

• Inbyggd hörslinga (M4/T4)

• Laddare (ingår)

• Lättförståeligt gränssnitt

• Hjälp-funktion så familj eller vänner 
enkelt kan kontaktas

• Larmfunktion (SOS knapp) på telefonens 
baksida

• Optisk indikering + ficklampa

• Maximal volym upp till +40dB 

• WiFi/WLAN/Mobildata; IEEE 802, 11b/g/n, 
2G GPRS, 3G: WCDMA/HSPA, 4G:FDD-LTE

• Vibratorlarm

• Högtalare med förstärkning

• Ringsignal med extra förstärkning  
upp till cirka 90 dB

• Röstpresentation (10 nummer)

• Röstpresentation knappsats (12 språk) 

• Samtalstid upp till 8 timmar

• Stand-by tid upp till 210 timmar

• Bluetooth 4.0

• Android 5.1

• SMS- och MMS-funktion

• 3 snabbknappar

• Micro USB, EU standard

• 8M pixel-kamera och 2M pixel-
frontkamera, med autofokus

• Uttag för headset, 3,5 mm

• Ficklampa, kalender, kalkylator, 
uppgifter, larm, klocka, tidtagarur

• Batteri Li-Ion, 3.7V, 3200 mAh

Hearing excellence since 1965

Amplicomms M9500 är en smartphone som anpassats efter särskilda behov, 
såsom nedsatt syn eller hörsel. Displayen är inställningsbar allt efter personens 
behov. Startsidan kan visas med stora och tydliga knappar för enkel navigering 
och du snabbt kan nå kontakter och få tillgång till andra funktioner direkt från 
startskärmen. 

Förutom alla de möjligheter som en ”vanlig” android-telefon har, får du en 
telefon med förstärkt ljudvolym upp till +40dB, inbyggd hörslinga, förstärkt 
ringsignal upp till +90dB och en knapp för nödsamtal. Den har också inbyggd 
kamera och GPS.

Andra unika och praktiska funktioner är: 

Hjälpfunktionen "Help" när du snabbt behöver komma i kontakt med t.ex. familj 
eller vänner. Meddelande-central som tar emot alla meddelanden oberoende 
om de kommer från e-post, WhatsApp, SMS eller annan meddelandefunktion. 
Liggande tangentbord med möjlighet att ställa in så att det blir röststyrd. Boost-
knapp så att högtalarvolymen snabbt kan höjas till +40dB.

Lättanvänd smartphone med praktiska 
funktioner, Bluetooth och kamera

PowerTel M9500
Smartphone med inbyggd hörslinga,  
SOS-knapp och kamera

4.0 Android 5.1



Specifikationer

Storlek:   144 x 73 x 10,6 mm (BxDxH) 

Vikt:    175 g med batteri (ca 118 g utan batteri)

Art nr   Beskrivning

273529   PowerTel M9500, mobiltelefon, Android, +40dB

PowerTel M9500

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan  
laddas ned från www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via  
support@edin.se. Produktbladet baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande.

Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41  Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu
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