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Den globale teknologi skaber et væld af mobiltelefoner , Emporia fremstiller mobiltelefoner
til ældre og er også for andre som vil have en enkel mobiltelefon. Emporia Telecom betragter
sig selv som producent af mobiltelefoner tor ældre, der finder det vanskeligt at operere
komplekse telefoner og som ønsker en enkel enhed med brugervenlig software, der kan
betjenes med lethed.

Emporia har for nylig lanceret en række nye mobiltelefoner til ældre på Mobile World
Congress i Barcelona.
En af de mobiltelefoner kaldes emporia Elegance og er udført i et design som ser trendy ud og
er nem at betjene. Sammenlignet med den tidligere model emporia TALK premium, er emporia
ELEGANCE meget moderne og elegant i sin udførsel. En glat finish gør at mange bare vil eje
denne mobiltelefon. Ikke alene har Emporia Elegance vakt opmærksomhed hos de ældre, men
denne mobiltelefon har også vakt opmærksomhed i en anden gruppe mennesker, der lider af
dårligt syn eller har svært ved at holde om en lille mobiltelefon eller har svært ved at trykke på
små knapper.

Emporia Elegance er dog ikke stor, men har en hel del innovative design elementer, som
gør at det er en god mobiltelefon i brug. Emporia ELEGANCE fås i både hvid, bronce og i sorte
farver, kommer med en oplader, et genopladeligt batteri og en dansk brugsanvisning. De store
taster og deres enorme markeringer er venlig over for ældre, der har svært ved at tolke alt, hvad
der er for småt. Mobiltelefonen er også godt for ældre, der har en svag greb. For dem der har
behov for en lommelygte, har mobiltelefonen en integreret lommelygte. Aktiveringen er simpelt.
Du skal bare trykke på en knap på siden. Lommelygten er blevet indarbejdet i den øverste del
af telefonen, og vil helt sikkert vise sig at være meget handy. Størrelsen af telefonen er 109 x 50
x 14mm, mens dens vægt er på 92g. Skærmen er en 1,8 tommer, 128 x 160-pixel OLED
display. Mobiltelefonen har ikke mange funktioner. Samtale, alarm/vækkeur, SMS er nogle af de
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tilgængelige funktioner. Der er ingen kamera. Alarmen kan betjenes ved hjælp af en side knap.
Der er et antal knapper på siden, som giver dig genveje til mobiltelefonens hovedmenuer. På
højre side er genveje til sms mulig, der giver brugerne mulighed for at kontrollere, komponere
og sende mails. De store knapper lige under skærmen hjælper dig med at få adgang til
undermenuer. Selvom skærmen er lille i størrelsen, udnytter den større skrifttyper som viser
information og der kan vælges ekstra stor skriftstørrelse. Det er virkelig nyttigt for ældre med
svagere syn da større skrifttyper hjælper svagsynede med at læse tingene mere komfortabelt.
Teknologien er den traditionelle GSM 900/1800 dualband.

emporia Elegance er en af de bedste mobiltelefoner, Emporia har fremstillet indtil dato.
Emporia ELEGANCE mobiltelefonen er så nem at benytte at brugsanvisningen stort set er
overflødig.

Samlet set er denne mobiltelefon meget smark. Den sorte i kombination med sølv giver en flot
udseende, som er lavet af metal og plast. De glatte buede linier giver emporia ELEGANCE
mobiltelefonen et smart look. Elegance er afgjort en af de mest stilfulde mobiltelefoner der kan
købes nu nu
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