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Doro Care Electronics vill hjälpa äldre
Inom Care Electronics utvecklar Doro produkter som kombinerar ergonomi med funktion och
enkelhet. Med fokus på det ökande antalet äldre i samhället erbjuder Doro Care Electronics
lösningar på några av vardagslivets problem för personer med både mindre och svårare
funktionshinder.
Doro Care Electronics är ett affärsområde som erbjuder en spännande portfölj av ergonomiskt
designade produkter som är speciellt framtagna för att hjälpa äldre med vanliga
funktionsnedsättningar som försämrad hörsel, syn, rörlighet eller fingerfärdighet. Med
konsumentundersökningar som grund har Doro utvecklat produkter som ska förenkla och hjälpa äldre
människor att fortsätta göra de saker som de njuter av och är vana vid.
– Doro Care Electronics produkter hjälper äldre att behålla ett bra socialt liv trots fysiska hinder, säger
Jérôme Arnaud som ansvarar för Care Electronics på Doro. Det finns en stor potential i att utveckla
specialdesignade produkter för äldre och distribuera dem via specialiserade kanaler i Europa,
fortsätter han.
I arbetet med att designa den nya produktportföljen har Doro samarbetat med professor Maria
Benktzon och hennes kollegor hos Ergonomidesign, en välkänd expertgrupp inom ergonomisk design.
– Ergonomi handlar om mer än att sätta stora knappar på produkter. Vi måste ta hänsyn till alla de
aspekter som har att göra med hur man använder produkten, bland annat storlek, färg, ljud, känsla
och vikt. Doro Care Electronics uppfyller verkligen kraven från en konsumentgrupp som ofta glöms
bort, säger Maria Benktzon, professor och industridesigner på Ergonomidesign.
Välkända institutioner som Karolinska Institutet, Lunds Tekniska Högskola och Royal National Institute
of the Blind (RNIB) har medverkat i utvärderingen av några av Care Electronics-produkterna.
De första produkterna som säljs inom Doro Care Electronics är:
• Doro HearPlus 313c – en trådad telefon med förstärkare, lättläst display och kraftig ljud- och
ljussignal, speciellt framtagen för personer med svåra hörselnedsättningar.
• Doro CarePlus – en trådad telefon för enkel och säker kommunikation, med alarmfunktion
och tangenter med minnesfunktion och plats för fotografier. Telefonen är kompatibel med
Doro SecurePlus 50rc, en vattentät alarmknapp som gör det möjligt för användaren att svara
i telefonen eller sätta igång alarmfunktionen medan han eller hon duschar.
• Doro RingPlus – en förstärkare med en kraftig ljussignal som kan användas tillsammans med
alla standardtelefoner. Uppfyller kraven för Doro Audio+. En märkning som bland annat
garanterar användaren optimal kompatibilitet med hörapparater och mycket bra möjligheter att
reglera ljudvolymen.
Produkterna inom Care Electronics kommer att visas på mässan Leva & Fungera i Göteborg den 2426 april, där Doro kommer att delta.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Rune Torbjörnsen, VD på Doro, telefon +46 733 730 770, e-post rune.torbjornsen@doro.se
Jérôme Arnaud, Managing Director, Care & Business Electronics Divison, telefon +33 1 30 07 17 01,
e-post jerome.arnaud@doro.com
För bilder eller produkttester vänligen kontakta:
Jonas Lidheimer, Sund Kommunikation, e-post jonas.lidheimer@sundkommunikation.se,
mobiltelefon +46 739 62 02 92
Om Doro
Med över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativa och användarvänliga
konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas av utveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett
produktsortiment inom fyra business units; Home Electronics, Luba Sports Electronics, Business Electronics och Care
Electronics. Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en rad återförsäljare, däribland elektronikbutiker,
onlinebutiker och sportbutiker. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan,
Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com.

Doro CarePlus

Funktioner:
- Stora minnesknappar med foton
- Levereras med två hängen för
fjärrstyrt svar och alarmaktivering.
- Stor ringsignalsindikator
- Kompatibel med hörapparater

Doro SecurePlus 50rc
Funktioner:
- Vattentät alarmknapp för Doro
CarePlus (IP56)
- Aktiverar alarmfunktionen med en
enkel knapptryckning
- Mjuk rem som kan fästas på armen
eller hängas runt halsen

Doro HearPlus 313c
Funktioner:
- Kompatibel med hörapparater
(HAC)
- Extra stark lurvolym
- Volymkontroll
- Förstärkt ringvolym (≥85dBa)
- Stor bakgrundsbelyst display

Doro RingPlus
Funktioner:
- Högintensivt ljus och extra stark
ringsignal
- Enkel att installera och kompatibel
med alla telefoner
- Lätt att montera på väggen eller ha
liggande på lämplig plats
- Uppfyller kraven för Doro Audio+
märkningen

www.doro.com

