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Mobiltelefoner Säljes utan abonnemang - kontantkort kan även användas!

För seniorer som vill ha enkla lösningar!

Köp/hämtning av varor kan göras på 
Astrakangatan 151, 

Hässelby Gård (Stockholm). 
Öppet vardagar. Ring helst först! 
* Endast kontant- inte kort! *

* Även förskottsbetalning går bra  -
när du beställer i BUTIKEN*

Extremt lättanvänd och med GPS-lokalisering

Doro 1362  2G
• Enkel att använda med stora 

knappar med breda mellanrum 
• Färgskärm, 48 x 36 mm
• Bakåtriktad kamera
• SMS, MMS, Bluetooth 3.0,

radio, ficklampa (egen knapp)
• Headset, laddare/ laddställ, 
• Högtalartelefon. 
• Telefonbok, 100 nummer
• Mått: 126 x 62 x 13 mm
Artnr 2170  Pris: 695:-
****PRISSÄNKT****

Stöd finns  för
dubbla simkort

Lättläst, extra bred skärmMångsidig med stor skärm

Doro 7011  4G
• Färgskärm, 43 x 58 mm
• Internet, Webbläsare, WiFi, 

GPS-lokalisering
• E-post, WhatsApp, Facebook
• 2 kameror, framåt/bakåt
• Högtalartelefon. Hörslinga
• SMS, MMS, Bluetooth 4.2,
• FM-radio, ficklampa, 2 snabbval
• Headset, laddare, batteri Li-ion

1600 mAh ingår 
• Mått: 135 x 58 x 13 mm
Artnr 2171 Pris: 1495:-

Doro 780X i laddstället. 

Doro 1362 i 
laddstället. 

Hemtelefon med stor skärm

Doro 7001H  4G
• Internet, WiFi 
• WhatsApp -meddelanden
• Ring videosamtal med 

WhatsApp
• Färgskärm, 43 x 58 mm
• Kamera, bildvisare
• Högtalartelefon. Hörslinga
• SMS, MMS, Bluetooth 4.2,
• Laddare/laddställ, batteri 

Li-ion 1000 mAh ingår 
• Mått: 143  x 53 x 14 mm
Artnr 2172 Pris: 1395:-Doro 7001H

i laddstället. 

Vad är WhatsApp? Ringa, chatta, sms:a, videosamtala utan extra kostnad! Har du
kontakter som också använder WhatsApp dyker de upp i appen. När telefonen är ansluten till Wi-Fi
är det bara att ringa dem via WhatsApp.

• 3 snabbvalsknappar för egeninlagda telefonnummer
• GPS-lokaliserng, som ger information om var du är
• Säkerhetstimer som automatiskt kan sända ut larm/GPS position 
• Trygghetsknapp för att larma till ett förvalt nummer
• Stora knappar och gummerad yta för bättre grepp
• Belyst knappsats/skärm och klocka. Även högtalande. Hörslinga 
• SMS kan tas emot men inte skapas. Bluetooth 4.2, Wi-Fi  
• Färgskärm 43 x 58 mm - stor text. Upplösning 240 x 320 punkter
• Bakgrundsbilden kan bytas ut. Kontrasten kan justeras
• Mått: 138 x 60 x 13 mm. Vikt: 117 gram
• Vilotid (max): 330 timmar. Samtalstid (max): 8 timmar
• Laddare/laddställ och batteri Li-ion 1600 mAh ingår

Artnr 2113  Pris: 2195:-

Stöd finns  för
dubbla simkort

Stöd finns  för
dubbla simkort

Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon (endast mobil): 070-835 88 91
info@rehabmodul.se www.rehabmodul.se

Lättanvänd bordstelefon Doro 4100H  4G

Alla ni som haft en traditionell bordstelefon via en fast telefonlinje
och saknar detta, kan nu köpa en bordstelefon som är en mobiltelefon.
Skaffa ett mobilabonnemang (kan även vara ett kontantabonnemang)
och stoppa in SIM-kortet i telefonen. Nu kan du ansluta till 2G-, 3G-
och 4G-mobilnäten.
Doro 4100H har även en högtalarfunktion och kan skicka och ta emot
SMS-meddelanden. Separata knappar med kontrasterande tecken,
gör den lätt att använda. Du kan även ta med och använda den i
sommarstugan, husbilen eller husvagnen. Perfekt för senioren!

• Tydlig knappsats med stora knappar. Trygghetsknapp (SOS).
• Belyst, lättläst monoskärm med tydlig text.
• Skärmstorlek 56 x 38 mm.
• Telefonbok för upp till 500 nummer.
• Hörslinga T4/M4.
• Högtalartelefon med justerbar volym i 9 steg.
• Ljudvolym i luren i 9 steg.
• Justerbar ringsignal >84 dB i 8 steg. 
• Visuell ringindikator.
• Mått: 210 x 170 x 70 mm. Vikt: c:a 600 gram.
• 150 timmar vilotid /upp till 7 timmar taltid vid bara batteridrift.
• Digital FM-radio, klocka, väckarklocka och Bluetooth 4.2
• Mini-SIM kort används.  Kontantkort/abonnemang väljer du själv.

Artnr 2113  Pris: 1695:-

Inget laddställ

Doro 780X   4G
Den mest användarvänliga
mobiltelefonen är Doro
780X!
• För personer som behöver
enklast möjliga telefon med
fokus på trygghet och
tillgänglighet.
• 3 personer kan ringas upp,
via tre stora knappar. Alla
kan ringa in - även med
SMS! Det gör det enkelt
att ha kontakt med de som
står närmast, utan att
behöva navigera i menyer.

Nytt!
Bordstelefonen som är
en 4G mobiltelefon!



Fickur MyTime
• Svenskt tal - analog/digital tidsangivelse. 
Mycket enkel att använda - endast en knapp! 
• Tryck på den stora knappen för att läsa ut tid och 
dag samt om det är morgon, dag, kväll eller natt!  
• Kan kontaktstyras. Åven magnetfäste
• Reglerbar volym, som kan sättas mycket högt
Artnr 3830   Pris: 3495:-

Lättanvänd TV-fjärrkontroll
Doro Handle-Easy 321rc 
• Mycket enkel att programmera och 
använda- bara den här behövs dagligen! 

• För TV, digitalbox, stereo, mm
• 7 funktioner kan läggas in från ordinarie 
fjärrkontroller - t ex TV´ns AV/PÅ, volym 
UPP/NED och kanalvalen i t ex 
digitalboxen, etc. 

Artnr 4301 Pris: 450:-

Talande armbandsklockor 

Kalenderur VSO10 

Armbandsklocka DIANA  
Du välja mellan att läsa ut tiden analogt eller digitalt.
• Svenskt tal och analog urtavla 
• Tryck på �- knappen för att läsa ut! • Fast volym
• 2 boettstorlekar, 37 mm och 33 mm
• I DIANA finns dessutom valbart språken: norska,
danska, finska och polska.
Artnr 3833, 37 mm  Pris: 1800:-
Artnr 3834, 33 mm Pris: 1695:-

25% moms ingår i priserna i detta broschyrblad.
2 års garanti för fabrikationsfel. Frakt (och ev. postförskottsavgift
125:-, vid order under kr 3000:-) tillkommer. Vid förskottsbetalning
- ingen pf-avgift,!  Leveranstid är 2 - 10 arbetsdagar.  Se vidare
BUTIKEN!

Vi har en del produkter för seniorer.Titta gärna igenom broschyrbladet!
Kontakta oss om du vill köpa, har frågor eller vill ha mer information! 

Praktisk produkt för att hålla reda på tid, veckodag, datum och år
• Digitalt, radiostyrt (alltid exakt tid) kalenderur för personer som har svårt 

att hålla reda på tid och veckodag, pga exempelvis demensproblem, mfl.
• Svensk text. 56 mm stora siffror för tid. Övrig text - 17 mm
• Kan väggmonteras eller placeras på bord  
• Mått: 280 x 190 x 27 mm (ungefär A4). 
• Vikt: C:a 630 gram
• Strömförsörjning: 2 x LR6 (AA) batterier 

(medföljer)
Artnr 3807  Pris: 695:-

Hjälpmedel för minnesstöd

TimeCue 
Enkel att använda. Ett eget inspelat (10 sek.)
meddelande läses ut vid en förinställd tid. 
Bildficka: 74 x 55 mm. 
Artnr 3803 Pris: 180:-

Produkterna kan köpas i               på hemsidan!
www.rehabmodul.se/butiken/index.html
• Konsumentköplagen för distansköp gäller.
• ALOS05 för myndigheter.

Se även hemsidan: www.rehabmodul.se

Rehabmodul AB

Talande fickur 

Analogt: Måndag, tio minuter
över tio på förmiddagen

Digitalt: 
Måndag, tio och tio

MyTime (analogt): Tjugotvå minuter över åtta tisdag morgon. 
MyTime (digitalt): Klockan är åtta och tjugotvå, tisdag

Amplicall 10

• Välj ljusblixt alt. tonstöt eller
båda två samt avstängd 

• Volym- och tonkontroll
• Batterier LR6 medföljer
Artnr 2152  Pris: 695:-

För varje ringsignal avges en
kraftig ljusblixt /tonstöt när 
det ringer. Enkel att installera
och använda. Kan väggmonteras
eller stå på bord, etc.

Alltid rätt tid!
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Multi Memo 
För t ex inköpslistor, adresser, koder, mm. 
Enkel att använda. 6 minuter total taltid.
Upp till 60 meddelanden kan spelas in. 
Vikt: 48 gram. Format: Diam: 80x15 mm. 
Artnr 3510  Pris: 495:-

Pratpuckar
6 färger: röd, orange, gul, grön, blå och lila.
Enkla att använda. 10 sek. taltid. Format:
Diam: 47x27 mm. Vikt: 27 gram. 
Paket 6 st i alla färgerna:
Artnr 3087  Pris: 950:-

MDR-märkningen (MDD) anger att produkten uppfyller
nya Medicintekniska direktivet Regulation (EU) 2017/745

�

Telefoner (analoga) och ringsignalförstärkare för vanliga telenätet via jack 
ELLER IP-telefoni*) via telefonuttaget på bredbandsrouter/modem! 

AMPLIDECT295 Photo

• Stora knappar i tangentbordet
• 11 snabbvalsknappar (8 med bilder) 

för egeninlagda telefonnummer
• Extra hög förstärkning +30dB
• Högtalartelefon med reglerbar volym
• Synlig ringindikator och reglerbar 

ringsignal 
• Hörslinga T3/M3. Kan väggmonteras    
Artnr 2205  Pris: 1240:-

*) FAKTA - IP-telefoni
Skillnaden med IP-telefoni
gentemot analog telefoni över
Telias fasta nät är inte särskilt
stor användarmässigt. Det
krävs dock en router (modem)
för IP-telefoni över Internet
bredband. 
•  Du kan sedan använda din
vanliga, analoga telefon eller
någon av de moderna Geemarc-
telefoner vi erbjuder här. Du
kan även i vissa fall behålla ditt
befintliga nummer. 
•  Du måste kontakta din
bredbands-operatör och
beställa tjänsten, som erbjuds
av bl a  Com Hem, Telia, m fl.

Photophone 100

• Ansluts med
kabel (med-
följer) mellan 
telefon och
telenätet alt.
teleuttaget på
router/bred-
bandsmodem

• Trådlös DECT-
telefon 

• Högtalartelefon
• Lättläst skärm 
• 10 bildsnabbval i 

basenheten 
• Telefonbok med 50 

nr i  handenheten
Artnr 2136  
Pris: 1500:-

PHOTODECT295

• Extra handenhet till 
AMPLIDECT295 Photo

• 4 bildsnabbval i handenhet
• Även högtalartelefon i 

handenheten
Artnr 2137  Pris: 870:-


