Bengas datorhörna
Här är världens enklaste mobiltelefon
För en tid sedan dök specialmobilen Seniofon Emporia Life upp. Och nu kommer
nästa mobiltelefon riktad till äldre. Den här gången är det Doro som står bakom. Och
här finns inte ens någon display

Doro 324gsm har bara sju knappar, och ingen skärm. Enligt tillverkaren är det här
världens enklaste mobiltelefon.
Doro har gjort sig mest kända som tillverkare av Dect-telefoner och telefonsvarare.
När företaget nu släpper sin första gsm-telefon är det en lur som riktar sig till äldre
människor och människor med funktionshinder. Telefonen, Doro 324gsm, är av det
allra enklaste slaget har enbart sju olika knappar, varav fem som används för
inprogrammerade snabbnummer. De två övriga är en knapp för att ringa upp och en
för att lägga på efter ett samtal.
Till skillnad från den konkurrerande Seniofonen saknar Doro 324gsm bildskärm och
vill du programmera telefonen får du göra det från en annan mobiltelefon.
- Butikerna kan hjälpa dig med att programmera dina fem snabbnummer via en pc,
eller så kan du själv göra det genom att använda en annan mobiltelefon. Vår telefon
fungerar så att de fem första nummer som finns lagrade på telefonens sim-kort är de
fem som används. Genom att i en annan telefon förändra ordningen på sim-kortet
kan du byta ut vilka nummer som ska nås via vi telefonen, berättar Jérôme Arnaud,
ansvarig för Care Electronics på Doro.
Doro 324gsm har inbyggd vibrationsfunktion, högtalartelefon och väger 60 gram.
Taltiden uppges till cirka 3 timmar med 100 timmars standby. Stöd finns för GSM
900/1800 och den kommer inte att låsas till någon specifik operatör. Telefonen
lanseras under sommaren och kommer att kosta cirka 1000 kronor.
Exakt var den kommer att säljas är fortfarande inte klart men Doro siktar på
försäljningsställen där äldre människor normalt finns representerade.
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