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Doro 409 og doro 410 er efter min test de bedste mobiltelefoner på markedet, hvis du
bruger høreapparat.
Den indbyggede teleslynge i doro 409 og doro 410 er den bedste som jeg har testet. Flere
andre modeller overholder M3/T4 standarderne som er en amerikansk standard for at fungerer
godt sammen med høreapparat. I praksis kan man godt opleve lidt ”gsm støj” selvom
mobiltelefonen overholder M3/T4 standarden. Denne støj var der ikke ved min test af
teleslyngen. Lyden var klar og tydelig, ja faktisk det bedste som jeg har hørt i nogen
mobiltelefon med teleslynge. Doro har andre mobiltelefoner med M3/T4 men doro 409 og doro
410 er klart de bedste. Kanso M100 overholder også M3/T4 standarden men da jeg testede den
med mit høreapparat, oplevede jeg indimellem ”GSM støj”. Ikke kraftigt men alligevel
generende. Det skal dog lige bemærkes at der er forskel hvor immune at høreapparater er for
indstråling fra mobiltelefoner, så andre mobiltelefoner med teleslynge kan udmærket fungerer
sammen med andre høreapparater. Doro 409 og doro 410 er begge klaptelefoner og et opkald
besvares automatisk når telefonen åbnes.
Doro 409 og doro 410 har ekstra høj lydstyrke (+35dB) så for mange kan de to doro
mobiltelefoner benyttes uden høreapparat
Først vil jeg nævne de funktioner som er i doro 410 og IKKE i doro 409
Bluetooth
FM radio
Spil
kalender
Fås hvid, rød og sort (doro 409 fås kun i sort)
Funktioner for doro 409 og doro 410:
Tastaturlås
Angivet taletid
Belyst tastatur
Menunavigering
Tryghedsalarm
Tastetone
Lommeregner
Ur
60 pladser for Hukommelse / Opkaldslog
10 To-tryks hurtigvalgstaster
300 pladser i telefonbogen
Flere numre pr. kontakt
Vis top 10-kontakter først
Tryghedsalarm via hurtigvalgstast
Håndsæt display Grafisk display
Farvedisplay
Belyst display
Displaystørrelse (H x B mm) 34*42
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Opløsning (H x B pixel) 176*220
Store tegn i display
8 Baggrundsbilleder
20 Lyd og Ringetoner Polyfoniske ringetoner
Vibrerende ringesignal
7 trin Volumenkontrol af ringetoner
Ringetoner kan frakobles
Alarm / vækkeur
Påmindelser
Akustik Højeste modtagelsesniveau -35 dB RLR
Maksimalt modtagelsesniveau 35dB
HAC (kompatibel med høreapparat) true
Klassificering af teleslyngens kompatibilitet M3/T4
Maksimal ringestyrke ved 1 meter 83 dB(A)
7 trin volumenkontrol i højttaler (med og uden medhør)
Mikrofonafbryder
SMS-funktion –sende og modtage sms
Ordbog (ikke T9 men doros egen ordbog)
Ergonomi Skjul uønskede funktioner
Håndsætstørrelse (mm) 98*50*19
Håndsættets vægt inkl. batterier (g) 99
Blød overflade giver bedre greb
Kabler og tilslutning Udgang for headset (2.5 mm)
Oplade håndsæt Standbytid 533 timer
Taletid 3,2 timer
Advarsel ved lavt batteri true
GSM tri-band 900/1800/1900
Tilbehør Headset inkluderet
Konklusion for doro 409 og doro 410:
Doro 409 og doro 410 er særdeles velegnet sammen med høreapparat
Har du ikke brug for Bluetooth, FM radio, Spil, kalender og ønsker doro mobiltelefonen i sort, er
der ingen grund til at vælge doro 410. Du skal dog være opmærksom på at du med doro 410
har mulighed for at benytte bluetooth teleslynge som Nokia LPS-5 halsteleslynge.
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