Roger til krævende
lyttesituationer
på arbejdet
TM

Hvorfor har vi brug for Roger?
Moderne høreapparatteknologi er fantastisk til at forbedre
taleforståeligheden. 31% af høreapparatbrugerne
fortæller, at de har problemer med at høre, hvad der
bliver sagt, når der er meget støj.1
Roger teknologien er udviklet til at booste præstationerne
hos høreapparater og cochlear implantater, selv om der
er baggrundsstøj eller lang afstand til taleren, ved at
registrere stemmen og sende den trådløst til lytteren.

Tilpasser sig lyden
Hvis støjniveauet øges, tilpasses Roger i henhold hertil,
så talerens stemme hele tiden er højere end
baggrundsstøjen.
Forbedre taleforståelighed ved
gruppesamtaler i støj2
MultiBeam-teknologi gør det muligt for dig at opnå
fremragende taleforståelighed i gruppesamtaler i støj.
Adgang til flere talere
MultiTalker Network gør det muligt at anvende flere
Roger mikrofoner samtidig, så du får adgang til flere
talekilder i enhver situation.

Roger og dit velvære
En voksende mængde dokumentation påpeger, at det
at behandle din hørenedsættelse kan påvirke dit socialtemotionelle, kognitive og fysiske velvære positivt.3
Roger teknologien giver dig mulighed for at deltage
aktivt og involvere dig socialt i flere aktiviteter og møder
ved at give dig adgang til tale i støj og på afstand, så du
kan fokusere på arbejdet i stedet for hørelsen.
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Roger – en meget fleksibel
løsning

Møder med få deltagere
Placer en mikrofon på bordet, som opfanger talen
fra alle mødedeltagere.

Møder med mange deltagere
Roger mikrofoner er velegnet til større møder, hvor
de nemt opfanger alle stemmer i rummet.

Møder med præsentationer
Anvend en bærbar Roger mikrofon til oplægsholderen
sammen med bordmikrofoner for at høre alle deltagerne.

Værkstedsmøder
Ved stående møder og andre situationer, hvor folk
bevæger sig rundt, bruger du Interview funktionen
til at fokusere på den person, der taler.

Direkte samtaler
I støjfyldte miljøer eller på steder med mange mennesker
giver du din samtalepartner en Roger mikrofon om halsen,
eller sætter den fast på vedkomnes krave.

Konferenceopkald
Med en Roger mikrofon kan du oprette forbindelse
til din bærbare computer, tablet eller smartphone for
at deltage i f.eks. arbejdsmøder og konferenceopkald.
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Den rigtige løsning til dig
Phonak har designet en serie af Roger mikrofoner,
så du kan finde en løsning, der passer til dine behov
på arbejdet.

Roger On™
Oplev hørepræstationer i særklasse med vores nyeste
mikrofon. Brugerne har takket være den integrerede
evne til at retningsbestemme indgående tale samt
Interview funktionen den nødvendige fleksibilitet til
at kunne fokusere på de samtaler, der virkelig betyder
noget. Den kan placeres på et bord, holdes i hånden
eller bæres af en oplægsholder. Personlige indstillinger
foretages nemt og hurtigt med myRogerMic appen.

Roger Table Mic II
Beregnet til møder, da det er muligt at tilslutte en række
mikrofoner i et MultiTalker Network til at dække møder
med mange deltagere. Den sørger selv for at udvælge
og skifte mellem de talende mødedeltagere.

Modtagermuligheder
Modtageren kan nemt installeres direkte i høreapparater
med RogerDirect™. Ingen behov for en ekstern modtager.
Til andre høreapparater og implantater fås mange
forskellige typer af modtagere.

Høreapparat med
RogerDirect

Roger
NeckLoop

Design
integreret

Sådan får du Roger
Det er muligt at få bevilget et Roger system. Din
hørespecialist kan hjælpe dig med at søge det bevilget.

Roger Select™
Kan bæres af en person eller placeres på et bord. Hvis
der er flere samtaler i gang, kan du manuelt vælge,
hvem du ønsker at lytte til.
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life is on
Hos Phonak tror vi på, at det at høre godt giver høj
livsværdi, og at det er essentielt for at kunne leve
livet uden begrænsninger. I mere end 70 år har
vi været passionerede omkring at skabe en verden,
hvor "life is on" for alle. Vores innovative høreløsninger
er designet til folk i alle aldersgrupper og alle grader
af høretab således at alle kan begå sig socialt,
trives mentalt og følelsesmæssigt.
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