
Hearing excellence since 1965

CL8700
Mobiltelefon med kamera, 
hörslinga och +40 dB förstärkning

Egenskaper 

•  Inbyggd hörslinga för hörapparater 
med T-spole/T-läge

•  4G GSM

•  Volymkontroll upp till +40 dB

•  Två en-trycks-nummer (M1, M2)

•   Bakgrundsbelysta högkontrast-
knappar

•  Möjlighet för talande 
knappsats

•  Telefonbok med 2000 platser + 
250 platser på SIM-kort

•  Främre skärm visar missat 
samtal, väntande meddelande och 
batteristatus

•  8 ringsignaler samt möjlighet att 
lägga in egen

•  Utbytbart Li-Ion batteri på 1400 
mAh

•  Samtalstid: 3 h 30 min

•  Standbytid: ca 4 dagar

•  Laddtid: 4 h i drop-in laddare och 
<3 h med USB-C kabel (ingår)

•  MP3- och MP4-spelare

•  Bluetooth 5.0

•  Plats för dubbla SIM-kort och ett 
(max) 32 GB minneskort

•  Programmerbar SOS-knapp

Tydlig 4G-mobiltelefon med hörslinga och +40 dB förstärkning
Geemarc CL8700 är en smidig mobiltelefon med tydliga, bakgrundsbelysta 
knappar och +40 dB förstärkning i luren som i tillägg till den inbyggda hörslingan 
för hörapparater med T-spole gör telefonen till ett utmärkt val för personer med 
nedsatt hörsel som dessutom har besvär med synen. 

Volymen i luren går att justera upp till +40 dB med hjälp av volymkontrollen på 
telefonens vänstra sida. SOS-knappen på telefonens baksida går att programmera 
med upp till fem stycken SOS-nummer som ett efter ett rings upp genom att hålla 
inne den röda SOS-knappen i 3 sekunder. 

Telefonens inbyggda telefonbok rymmer 2000 nummer och i tillägg går det att 
lagra 250 nummer i SIM-kortet. Telefonen har plats för två SIM-kort och ett 
minneskort med kapacitet upp till 32 GB.
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Tekniska data

Broschyr, bruks- eller installationsanvisning finns på www.edin.se

Bo Edin AB
Leveransadress

Tel Stockby Hantverksby 3, 18175  LIDINGÖ
 Förrådsvägen 2 B, 18141  LIDINGÖ

08-7671818 E-mail
Internet

info@edin.se
edin.se  •  hörbutiken.se

Strömförsörjning Li-jon, 1400 mAh uppladdningsbart batteri

Laddning USB-C, kabel eller laddstation

Batteritid Taltid: 3 tim 30 min

 Standby-tid: 4 dagar

Laddningstid 3-4 tim

Bluetooth Bluetooth 5.0

Mobilnät 4G GSM

Övriga funktioner MP3/MP4-spelare

 2 MP kamera

 Plats för dubbla SIM-kort

 Plats för micro-SD kort (max 32 GB)

Dimensioner 110 x 55 x 19 mm

Vikt (netto) 108 g (inkl. batteri)
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