330
Stylový mobilní telefon pro seniory, který kombinuje atraktivní
vzhled a rozšířené funkce na jedné straně s jednoduchým ovládáním a výbornou přehledností na straně druhé. Tento telefon
byl oceněn zlatou medailí v mezinárodní designérské souteži
IF product design awards 2010.

ALIGATOR Senior jsou mobilní telefony, které na první pohled
zaujmou svým elegantním designem, který však zároveň napoví, že se jedná o přístroje určené specifické skupině lidí. Jedná
se o uživatele, kterým nevyhovují překomplikované, nepřehledné a obtížně ovladatelné moderní mobilní telefony, navíc ocení
spíše jiné, zcela odlišné funkce. Současně však ani tito lidé
nechtějí rezignovat na malé a elegantní provedení přístrojů,
nechtějí, aby je vzhled jejich telefonu stigmatizoval.
Ihned po prvním seznámení Vás telefony ALIGATOR Senior
přesvědčí o své praktičnosti. Vynikají jednoduchým ovládáním,
na které senioři a nejen oni kladou značný důraz. Telefony jsou
vybaveny pro všechny dnes již běžné operace. Řešení ovládání
je ovšem koncipováno zcela logicky a přímočaře. Telefon se
ovládá velmi snadno, uživatel se v ovládání rychle orientuje
i bez předchozí praxe s moderní technikou.

ALIGATOR A330 Senior s hlasovým doprovodem kláves

a větším displejem nabízí jednoduché a pohodlné ovládání. Je
navržen se zbrusu novou sw platformou, díky které telefon
podporuje i mobilní bankovnictví a SIM toolkit. Tento model
v sobě kombinuje vysokou užitnou hodnotu při zachování
velmi příznivé ceny.

Všechny mobilní telefony ALIGATOR jsou vybaveny kvalitním,
velmi hlasitým reproduktorem. Kromě toho disponují výborným
kontrastním displejem a v neposlední řadě klávesnicí s mimořádně precizními a velkými tlačítky se zřetelnými symboly.

Tento model je novinkou v nabídce telefonů ALIGATOR. Vychází z osvědčené koncepce kvalitních a snadno ovladatelných seniorských telefonů, přináší však nový, atraktivní design a další
vylepšení, jakým je například přehledný seznam důležitých
telefonních čísel na zadním krytu telefonu.

Na displeji všech telefonů ALIGATOR Senior je zobrazen aktuální čas a datum. V uživatelském menu, které je přístupné přes
kolébkový ovladač naleznete kromě jiného přehledný telefonní
seznam, výpis hovorů, manažera SMS zpráv, kalkulačku i budík,
tedy všechny základní služby. Samozřejmostí jsou rychlé volby
a hlasitý odposlech – hands-free.
Oblíbenou funkcí u všech vrstev uživatelů je zabudovaný FM
rozhlasový přijímač. Zapíná se jednoduše tlačítkem na levém
boku přístroje a funguje spolehlivě i bez připojených sluchátek.
Na pravém boku přístroje naleznete posuvné spínače zámku
kláves a velmi užitečné kapesní svítilny.
SOS tlačítko
Nejzajímavější funkcí mobilních telefonů ALIGATOR Senior je
nepochybně nápadné červené tlačítko SOS, na zadní stěně
telefonu.
Jeho přidržením je aktivován nouzový režim „SOS“. Telefon se
pokouší dovolat postupně až na pět předvolených telefonních
čísel a rovněž automaticky jsou vyslány zprávy SMS s upozorněním na nouzové volání a se žádostí o zavolání zpět. Zároveň
se aktivuje režim automatického přijetí hovoru se současným
hlasitým odposlechem, takže zpětné volání je vždy přijato. Tato
speciální funkce přináší možnost urychleně informovat své okolí např. o náhlých zdravotních potížích a včas přivolat pomoc.

800
Mobilní telefon pro aktivní seniory s barevným displejem, fotoaparátem, bluetooth, MicroSD a hlasovou klávesnicí.
Nejvyšší model telefonů ALIGATOR. V moderním těle s kovovými prvky objevíte velký a přehledný barevný displej,
fotoaparát, Bluetooth, slot pro MicroSD, FM rádio, tlačítka s hlasovým doprovodem, kalendář, svítilnu, přehrávání hudebních
souborů MP3, programovatelné tlačítko a samozřejmě nezbytné SOS tlačítko. Velká Li-Ion baterie pod kovovu krytkou, umožňuje extrémní výdrž na jedno nabití - až 360 hodin (15 dní).

