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Telefon komórkowy dla seniora MaxCom MM 462 BB

Telefon komórkowy dla seniora model Max Com MM462 BB to proste urządzenie, które
poprawi komfort życia każdej osobie starszej. Model zaprojektowany jest tak aby
zoptymalizować jego użytkowanie osobom niedowidzącym i w wieku dojrzałym. Telefon
komórkowy dla seniora Max Com MM462 BB wyposażony jest w wygodne w korzystaniu
szerokie i czytelne przyciski, które dodatkowo świecą podczas używania klawiatury.
Prosty obsłudze telefon komórkowy Max Com MM462 BB to doskonała pomoc w życiu
codziennym dla seniora.
Model wyposażony jest w kilka niezbędnych funkcji oraz klawisz SOS. To bez wątpienia
najważniejsza i najlepsza funkcja tego telefonu. Przycisk SOS, po jego wciśnięciu włącza
alarm, automatycznie wysyłając wiadomości sms i dzwoniąc do uprzednio zapisanych
osób na liście alarmowej. Automatycznie wywołana komenda SOS sygnalizuje bliskim że
właściciel telefonu potrzebuje pomocy. To absolutnie nieoceniony gadżet, dzięki któremu
możemy uratować życie osobie pozostającej w stanie zagrożenia.
Telefon komórkowy Max Com MM462 BB to także bardzo wygodny i zgrabny gadżet,
który jest zaprojektowany tak aby korzystanie z niego było proste i nieskomplikowane.
Elegancki design sprawia, że to także idealny gadżet dla nowoczesnego seniora.

Pomoce dla Seniora ul. Morgowa 2B 91-223 Łódź Polska

1/2

Wygenerowano: 04.10.2022 18:26:33
+48 531 955 585
sklep@pomocedlaseniora.pl

Cechy produktu:
Telefon komórkowy GSM 900/1800
Kolorowy wyświetlacz 1,8” (160 x 128)
Aparat VGA
Zestaw słuchawkowy
Duże podświetlane klawisze
Przycisk SOS
Dedykowany klawisz ICE
Duża czcionka, proste Menu
Funkcja głośnomówiąca
Książka telefoniczna - 300 wpisów
Bluetooth
Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów
Wyświetlanie czasu połączenia
Alarm wibracyjny
Głośny dzwonek
Podpowiedzi głosowe wybieranego numeru
Latarka
Odtwarzacz muzyczny
Kalkulator
Budzik
Radio FM
Slot na karty Micro SD (do 32GB)
Akumulator: 600 mAh
Czas czuwania - do 140 godz.
Czas rozmów - do 3,5 godz.
Waga słuchawki: 91 g
Wymiary: 106 x 53 x 15 mm
INSTRUKCJA OBSŁUGI
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