
 

 
 
 
 
 
   

 

Senioren telefoons 
 

• Wanneer je geen boodschap hebt aan al die technologische snufjes maar toch wil genieten van 

een eenvoudige en handige mobiele GSM dan vind je hier zeker een oplossing... 

 
OPGEPAST !  

Prijzen zijn incl BTW. 

 

 

Sensec services 
• Programmatie service: 

o Wij programmeren al uw nummers en de noodnummer(s) 
o Wij zorgen voor een persoonlijke begeleiding in het eerste gebruik 

o En dit allemaal bij u thuis* 
 

• Transport service: Hoe een Senioren telefoon aanschaffen?  
o Afhaling bij ons: Enkel na afspraak via 0476 / 550 430  

o Versturing via Postpack (+8,5€ of +10,5€) na ontvangst van uw overschrijving op 

rekeningnummer 733-0340703-69 (vermeldt naam, adres en gewenst toestel-type)  

o Programmatie service bij u thuis (+35€ of +55€). Geldig voor leveringszone binnen een 

straal van 40 km rond Herselt (voor andere zones prijs op aanvraag) 

 

* Leveringszone binnen een straal van 40 km rond Herselt. 
* Voor andere zones in Belgie, vraag naar onze prijs. klik hier 

** Onze telefoon toestellen werken met alle Belgische telefoon 
operatoren. 
** Sensec beveelt BELGACOM aan owv de goede netwerk kwaliteit 
en bedekkingsgraad. 

 

SENSEC MAAKT VAN JE HUIS EEN LEVENSLANGE THUIS ! Mei 2011 

 

http://www.sensec.be/contact/


 

 
 
DORO 311c  
Belangrijkste kenmerken: 

 

• Eenvoudig aan te leren 

• Grote toetsen  

• Luidspreker, bel en hoorn volume kan zeer hard 
gezet worden  

• 3 directe en 10 indirecte geheugentoetsen  
• Naamkaartje voor geheugentoetsen onder de 

hoorn  

• Redial van het laatste nummer  

• Toestel wordt gevoed via telefoonlijn en vereist geen batterijen  

• Mute toets voor uitschakelen van microfoon met LED indicatie 

• Wand- of bureaumontage  

• Compatibel met hoorapparaten  

• Knipperend lampje bij inkomende oproep.  

• Ergonomische hoorn met goede grip  

• Betrouwbaar merk met jarenlange ervaring in Europa 
 
• Programmatie service (zie rubriek Sensec services) 
• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  

 

• Afhaalprijs: 32 € incl.  

• Prijs optie "Programmatie service": 35 € 

• Standaard levering (via POSTPAC): +8,5 € 
 
• Levertermijn: Op voorraad  
• Levering: In gans Belgie  

 

 



 

 
 
DORO 312ci  
Belangrijkste kenmerken: 

• Eenvoudig aan te leren 
• Grote toetsen  
• Luidspreker, bel en hoorn volume kan zeer hard 

gezet worden  
• 2 directe en 10 indirecte geheugentoetsen  
• Handenvrij functie met regelbaar volume  
• Nummer- en naamweergave  
• Contrast van display kan worden ingesteld in 4 standen  
• Datum en tijd kunnen worden ingesteld, wordt automatisch juistgezet via CLIP  
• Indicatie van gespreksduur tijdens gesprek  
• Oproeperslijst voor 30 gemiste en niet-gemiste oproepen  
• Telefoonboek voor 30 namen en nummers, opzoeken op beginletter mogelijk  
• Blokkiezen mogelijk: eerst nummer vormen en daarna kiezen.  
• Redial van het laatste nummer  
• Knipperend lampje bij inkomende oproep  
• Toestel dient te worden gevoed via adapter 9V DC of via 4 bijgeleverde AA batterijen voor 

werking display.  
• Wand- of bureaumontage  
• Ergonomische hoorn met goede grip  
• Betrouwbaar merk met jarenlange ervaring in Europa 

 
• Programmatie service (zie rubriek Sensec services) 
• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  

 

• Afhaalprijs: 52 € incl.  

• Prijs optie "Programmatie service": 35 € 

• Standaard levering (via POSTPAC): +8,5 € 
 
• Levertermijn: Op voorraad  
• Levering: In gans Belgie  

 

 

 



 

 
 
DORO 313ci  
Belangrijkste kenmerken: 

• Eenvoudig aan te leren 
• Grote toetsen  
• Luidspreker, bel en hoorn volume kan zeer 

hard gezet worden  
• Knop voorzien om luidspreker extra luid te zetten  
• 3 directe geheugentoetsen  
• Handenvrij functie met regelbaar volume  
• Nummer- en naamweergave  
• Contrast van display kan worden ingesteld in 4 

standen  
• Datum en tijd kunnen worden ingesteld, wordt automatisch juistgezet via CLIP  
• Indicatie van gespreksduur tijdens gesprek  
• Oproeperslijst voor 30 gemiste en niet-gemiste oproepen  
• Telefoonboek voor 30 namen en nummers, opzoeken op beginletter mogelijk  
• Blokkiezen mogelijk: eerst nummer vormen en daarna kiezen.  
• Redial van het laatste nummer  
• Knipperend lampje bij inkomende oproep  
• Toestel dient te worden gevoed via adapter 9V DC of via 4 bijgeleverde AA batterijen voor 

werking display.  
• Wand- of bureaumontage  
• Ergonomische hoorn met goede grip  
• Betrouwbaar merk met jarenlange ervaring in Europa 

 
• Programmatie service (zie rubriek Sensec services) 
• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  

 

• Afhaalprijs: 72 € incl.  

• Prijs optie "Programmatie service": 35 € 

• Standaard levering (via POSTPAC): +8,5 €  
 
• Levertermijn: Op voorraad  
• Levering: In gans Belgie  

 

 



 

 
 
DORO 327cr  

Belangrijkste kenmerken: 
• Eenvoudig aan te leren 
• Grote toetsen  
• Zeer eenvoudig antwoordapparaat  

o 15 minuten opnamecapaciteit  
o Indicatie indien nieuwe berichten zijn 

ingesproken op het antwoordapparaat.  
o Inkomende berichten op het 

antwoordapparaat worden weergegeven via luidspreker zodat nog kan worden 
opgenomen.  

o Antwoordapparaat kan vanop afstand worden geactiveerd en beluisterd.  
• Bel en hoorn volume kan zeer hard gezet worden  
• 3 directe foto-geheugentoetsen  
• Redial van het laatste nummer  
• Compatibel met hoorapparaten (T mode)  
• Knipperend lampje bij inkomende oproep  
• Toestel dient te worden gevoed via bijgeleverde adapter 9V DC  
• Wand- of bureaumontage  
• Ergonomische hoorn met goede grip  
• Betrouwbaar merk met jarenlange ervaring in Europa 

 
• Programmatie service (zie rubriek Sensec services) 
• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  

 

• Afhaalprijs: 56 € incl.  

• Prijs optie "Programmatie service": 35 € 

• Standaard levering (via POSTPAC): +8,5 €  
 
• Levertermijn: Op voorraad  
• Levering: In gans Belgie  
 

 

 

 

 



 

 
 
DORO 336  

Belangrijkste kenmerken: 
• Draadloze telefoon  
• Eenvoudig aan te leren 
• Grote toetsen  
• Duidelijk leesbaar scherm met grote karakter  
• Bel en hoorn volume kan zeer hard gezet worden  
• Handen-vrij functie  
• Redial van de laatste 10 nummers  
• 2 snelkeuzetoetsen  
• Telefoonboek voor 25 namen en nummers  
• Ergonomische hoorn met goede grip  

• Standbytijd van 100u  
• Betrouwbaar merk met jarenlange ervaring in Europa 

 

• Programmatie service (zie rubriek Sensec services) 

• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  
 

• Afhaalprijs: 48 € incl.  

• Prijs optie "Programmatie service": 35 € 

• Standaard levering (via POSTPAC): +8,5 €  
 
• Levertermijn: Op voorraad  
• Levering: In gans Belgie  

 

 



 

 
 
DORO Seeplus 314ci (Personen alarm)  

Belangrijkste kenmerken: 
• Eenvoudig aan te leren 
• Grote toetsen  
• Contrast van display kan worden ingesteld 

in 4 standen  
• Luidspreker, bel en hoorn volume kan 

zeer hard gezet worden  
• 3 directe geheugentoetsen  
• Handenvrij functie met regelbaar volume  
• Compatibel met hoorapparaten  
• Knipperend lampje bij inkomende oproep.  
• Telefoonboek voor 30 namen en nummers, opzoeken op beginletter mogelijk  
• Alarmoproep naar tot 3 telefoonnummers  
• Vaste alarmboodschap  
• Draadloze alarmknop met draagkoord (gaat tot 10m ver)  
• Oproepen kunnen ook worden beantwoordt via draadloze alarmknop  

• Batterijen meegeleverd voor werking van alarmfunctie bij spanninguitval  
• Ergonomische hoorn met goede grip  
• Betrouwbaar merk met jarenlange ervaring in Europa 

 

• Programmatie service (zie rubriek Sensec services) 

• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  
 

• Afhaalprijs: 128 € incl.  

• Prijs optie "Programmatie service": 55 € 

• Standaard levering (via POSTPAC): +10,5 €  

 
• Levertermijn: Op voorraad  
• Levering: In gans Belgie  

 

 

 



 

 
 
DORO Care plus (Personen alarm)  

Belangrijkste kenmerken: 
• Eenvoudig aan te leren 
• Grote toetsen  
• Luidspreker, bel en hoorn volume kan 

zeer hard gezet worden  
• 4 directe geheugentoetsen met foto  
• Handenvrij functie met regelbaar volume  
• Compatibel met hoorapparaten  
• Knipperend lampje bij inkomende oproep.  
• Alarmoproep naar tot 4 telefoonnummers 

mogelijk via verlichte alarmknop  
• Gesproken alarmboodschap zelf te bepalen (30 seconden)  
• Draadloze waterdichte alarmknop + alarmknop met draagkoord (gaat tot 30m ver)  
• Oproepen kunnen ook worden beantwoordt via draadloze alarmknop  

• Batterijen mee geleverd voor werking van alarmfunctie bij spanninguitval  
• Ergonomische hoorn met goede grip  
• Betrouwbaar merk met jarenlange ervaring in Europa 

 

• Programmatie service (zie rubriek Sensec services) 

• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  
 

• Afhaalprijs: 198 € incl.  

• Prijs optie "Programmatie service": 55 € 

• Standaard levering (via POSTPAC): +10,5 €  

 
• Levertermijn: Op voorraad  
• Levering: In gans Belgie  

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Andere SENSEC producten & diensten: 

Inbraak & personen alarmsystemen  ♦  Woning doorlichtingen & aanpassingen ♦ Video 
parlofoons 

Onze diensten zijn onze belangrijkste troeven. SENSEC heeft de kennis van ingenieurs en 

kinesitherapeuten in huis om een volledige doorlichting van uw woning te doen op het vlak van 

personen alarmering, valpreventie en ergonomie (o.a. toilet en badkamercomfort). 


