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MiniVision vs. BlindShell Classic  

– Hvilken skal jeg vælge? 
 

Det kan være svært at vide hvilken mobiltelefon der er den rette for 

dig. Vi forsøger her at give dig et overblik. 

 

Introduktion 
1. Vær altid bevist om dit behov. Skal det være så simpelt som overhovedet muligt? Har 

du brug for noget du kan tage med dig, eller er du bedre tjent med en GSM 

Bordtelefon? Har du brug for smartphone funktioner såsom E-mail, mulighed for 

installering af tredjeparts applikationer og andre mere avancerede funktioner? Hvad 

med touchskærm, kan og vil du bruge det? 

2. Start eventuelt drastisk – ved du at du har brug for smartphone funktioner og 

tredjeparts applikationer, prøv en iPhone. Ved du at du har brug for det simpleste, 

prøv en Doro / ældrevenlig mobiltelefon. 

3. Kan du være mere specifik bør du påtænke at finde en mobiltelefon og / eller en 

smartphone med indbygget skærmlæser. Skærmlæser gør dig i stand til, eventuelt som 

blind, at få læst menupunkter, SMS beskeder og e-mails. Du får en forsimplet oversigt 

herunder: 

 

Enhed Doro MiniVision BlindShell 

Classic 

SmartVision2 iPhone 

Indbygget 

skærmlæser 

Nej Ja Ja Ja Ja 

Fysisk 

tastatur 

Ja Ja Ja Ja Nej 

Touchskærm Nej Nej Nej Ja Ja 
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4. MiniVision, BlindShell Classic, SmartVision2 samt iPhone har indbyggede skærmlæsere. 

SmartVision2 og iPhone er decideret smartphones. Disse vælger du såfremt du har 

brug for / nyder godt af følgende: 

SmartVision2 = Masser af funktioner og mulighed for installering af tredjeparts 

applikationer, som dog ikke nødvendigvis altid er tilgængelige. Er udstyret med et 

fysisk tastatur, som bør være den primære årsag til at du vælger den. SmartVision2 og 

er i den avancerede ende af skalaen. 

iPhone = Masser af funktioner og mulighed for installering af tredjeparts 

applikationer, som dog ikke nødvendigvis altid er tilgængelige. Har i bund og grund kun 

tre knapper – Tænd / Sluk, Lydstyrke Op og Lydstyrke Ned. Alt styres gennem en 

touchskærm. Avanceret smartphone, men du har højst sandsynligt familiemedlemmer 

som kender og har iPhone og som derved kan hjælpe dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede af BlindShell Classic ved siden af MiniVision. BlindShell Classic er den røde 

mobiltelefon til venstre, og MiniVision er den hvide mobiltelefon til højre. 
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MiniVision vs. BlindShell Classic 
Hvilken enhed skal du så vælge? Vi har lavet et sammenligningsskema som forhåbentligt giver 

dig et godt overblik og derved gør dig klogere på, hvilken enhed du potentielt bør satse på. Vi 

har udplukket de ting hvor telefonerne adskiller sig, og som vi mener er relevante for 

vurderingen af, om du skal vælge MiniVision eller BlindShell Classic. 

 

Fysiske forhold 

Enhed MiniVision BlindShell Classic 

Alfanumerisk tastatur Ja Ja 

Størrelse på alfanumeriske 

taster 

13 mm lang x 5 mm bred 14 mm lang x 6 mm bred 

Dimensioner 124 x 51 x 13 133 x 58 x 19 

Vægt 100 111 gram 

Batteri Udtageligt – 1400 mAh Udtageligt – 1800 mAh 

Beskyttelsescover Ja, følger med – Bagside og 

kanter 

Nej 

Beskyttelsesetui Ja, tilkøb – Bagside, front og 

kanter 

Ja, tilkøb – Bagside, front og 

kanter 

Skærmstørrelse 2,4 tommer 2,8 tommer 

SIM Kort 1 stk. NANO SIM (4FF) 2 stk. Mini SIM (2FF) 

 

Tilgængelighed 

Enhed MiniVision BlindShell Classic 

Indbygget brugervejledning Nej Ja 

Navigation i menu Lister – Op, Ned Enkelte element – Højre, 

Venstre 

Skriftstørrelse 4 2 

Skrifttype 5 1 

Hurtige Handlinger Kontaktpersoner og 

Funktioner 

Kontaktpersoner 

Talesyntese Nuance Google Cloud Text-To-

Speech 

 

Andet 

Enhed MiniVision BlindShell Classic 

Simpel tilstand Ja Ja 

Diktering Ja – Dansk Ja – Dansk 

Stemmekommando Ja – Dansk Ja – Dansk 

Afmærkning Nej Ja, medfølger – QR kode ark 

E-mail funktion Nej Ja 

Hvor er jeg funktion Nej Ja 
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Bemærk venligst: Dette dokument beskriver funktioner og muligheder som i skrivende stund er 

offentlig information. Vi tager forbehold for at der sker løbende opdateringer og forbedringer af 

begge produkter, og at dette dokument ikke nødvendigvis repræsentere disse. Med andre ord – vær 

opmærksom på ændringer, og sæt dig ind i begge produkter før du tager et oplyst valg. Har du 

noget du ønsker at tilføje, skriv da til hej@instrulog.dk. 

mailto:hej@instrulog.dk
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