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Waarom heeft u Roger nodig?
Dankzij de moderne hoortoesteltechnologie wordt
het steeds eenvoudiger om het spraakverstaan te
verbeteren. 31% van de hoortoesteldragers geeft
echter aan dat ze nog altijd hoorproblemen ervaren
in rumoerige situaties.1
Roger technologie is ontwikkeld om de prestaties van
hoortoestellen en cochleaire implantaten te verbeteren,
ongeacht het achtergrondlawaai of de afstand ten
opzichte van de spreker, door de stem op te vangen
en draadloos naar de luisteraar te zenden.

Adaptief geluidsniveau
Als het omgevingslawaai toeneemt, wordt Roger op
basis hiervan bijgesteld, zodat de stem van de spreker
boven het achtergrondlawaai uitstijgt.
Verbeterd spraakverstaan tijdens groepsgesprekken
in rumoerige omgevingen2
Met MultiBeam-technologie kunt u profiteren van
uitzonderlijk spraakverstaan in groepsgesprekken in lawaai.
Toegang tot meerdere sprekers
Het MultiTalker Network biedt de mogelijkheid om
meerdere Roger microfoons te combineren en stelt
u in staat om in elke situatie met meerdere sprekers
te communiceren.
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Roger en uw welzijn
Er is steeds meer bewijs dat het behandelen van
gehoorverlies een positieve invloed kan hebben op uw
sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke welzijn.3
Roger technologie stelt u in staat om actief deel
te nemen en te communiceren in meer activiteiten door
u toegang te bieden tot spraak, zowel in lawaai als op
afstand, zodat u zich op de spreker kunt concentreren
in plaats van op uw gehoor.
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De juiste oplossing voor u
Phonak heeft een assortiment Roger microfoons
ontwikkeld, zodat er altijd een oplossing voor uw
specifieke behoeften op het werk beschikbaar is.
NIEUW!

Roger On™
Ervaar de hoorprestaties met onze nieuwste microfoon.
Dankzij de mogelijkheid om de richting van binnen
komende spraak te bepalen en de Interview modus 2.0
hebben gebruikers de flexibiliteit om hun aandacht
te richten op de gesprekken die er werkelijk toe doen.
Het apparaat kan op tafel worden geplaatst, in de hand
worden gehouden of door de spreker worden gedragen.
Persoonlijke instellingen kunnen eenvoudig worden
doorgevoerd via de myRogerMic app.

Roger Table Mic II
Ontworpen voor vergaderingen; er kunnen meerdere
microfoons worden toegevoegd aan een MultiTalker
Network voor grote vergaderingen. De microfoon
selecteert de persoon die spreekt en wisselt automatisch
tussen de deelnemers aan de vergadering.
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Roger Select™
Kan door een spreker worden gedragen of op een tafel
worden geplaatst. Wanneer er meerdere gesprekken
tegelijkertijd plaatsvinden, kan de luisteraar handmatig
kiezen naar wie hij of zij wil luisteren.

Ontvangeropties
In hoortoestellen met RogerDirect™ kan de ontvanger
rechtstreeks worden geïnstalleerd. Het is niet nodig
een losse ontvanger te dragen. Voor andere
hoortoestellen en implantaten zijn er verschillende
soorten ontvangers verkrijgbaar.

Hoortoestel met
RogerDirect

Roger
neklus

Designgeïntegreerd
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Toepassing Roger in privé situaties
Uit eten met vrienden of familie
Gesprekken voeren aan de eettafel en
rumoerige restaurants kunnen
uitdagende luistersituaties zijn. Roger
vermindert afleidend lawaai en helpt
u deelnemen aan het gesprek.

Thuis
Roger vermindert achtergrondlawaai
zoals van keukenapparatuur of van de
tv, zodat u van gesprekken met
familie en vrienden kunt genieten.

Op feestjes
Wanneer muziek wordt gedraaid en
mensen praten en lachen, maakt de
interviewmodus het mogelijk
om gesprekken gemakkelijker te
volgen doordat u zich volledig op de
spreker kunt richten.
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Tv kijken
Roger microfoons kunnen eenvoudig
worden aangesloten op de audiouitgang van uw tv, zodat u uw
favoriete programma's weer kunt horen
zonder iets te hoeven missen.

Fitnessles
Wanneer een instructeur een Roger
microfoon draagt, kunt u instructies
beter horen en deelnemen aan de
activiteit.

In de auto
Motorgeluiden en verkeersgeluiden
maken het voeren van gesprekken
lastig. Door een Roger microfoon te
gebruiken, wordt het eenvoudiger
om te kunnen horen wat er gezegd
wordt.
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Toepassing Roger op het werk
Kleine vergaderingen
Plaats een microfoon op de tafel om
de input van al uw collega's te kunnen
horen.

Vergaderingen met hoofdsprekers
Gebruik een draagbare Roger
microfoon voor de presentator in
combinatie met de tafelmicrofoon
om alle deelnemers te kunnen horen.

Eén-op-één
In een omgeving met veel geluiden of
lawaai hangt u de Roger microfoon
om de nek van een collega of
bevestigt u deze op zijn/haar kleding.

8

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Zwitserland

Grote vergaderingen
Gebruik meerdere Roger microfoons
om alle stemmen op te vangen.

Informeel overleg
In spontane vergaderingen en
werkplaatsen waar mensen veel
bewegen, kunt u de interviewmodus
gebruiken om zich te concentreren
op de spreker. U richt de microfoon
op de spreker.

Online vergaderen
Met Roger technologie kunt u
verbinding maken met uw laptop,
tablet of smartphone om deel te
nemen aan en te communiceren
tijdens online vergaderingen.
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Toepassing Roger voor studenten
Groepsgesprekken
Tijdens besprekingen in kleine groepen
plaatst u een microfoon op tafel om
uw studiegenoten te kunnen horen.

Collegezaal
In een grotere collegezaal laat u de
presentator een Roger microfoon
dragen om de afstand te overbruggen.

Online besprekingen
Bij het gebruik van een laptop of
smartphone helpt de Roger
technologie u om deel te nemen aan
en te communiceren tijdens online
besprekingen.
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In het klaslokaal
De docent draagt een Roger microfoon,
en met extra microfoons op de tafels
hoort u ook alle andere aanwezigen.

Stem-naar-tekst
Door een Roger neklusontvanger op
uw computer aan te sluiten, kunt u
een spraak-naar-teksttoepassing
gebruiken die live uitschrijft wat er
gezegd wordt.

Eén-op-één
Wanneer u bent omgeven door
afleidend achtergrondlawaai kunt u de
Roger On microfoon richting een
vriend wijzen om de stem op te
vangen.
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myRogerMic app
Bij de Roger On microfoon heeft u de optie een
app te gebruiken om één of meer van de 6
richtingen vast te zetten.
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Volgende stap
Voer moeiteloos gesprekken met collega's op uw
werk, vrienden, familieleden en medestudenten.
Roger zorgt dat u elk geluid glashelder hoort,
zodat u zich zonder afleiding op het gesprek kunt
concentreren.
Ontdek welke Roger oplossing bij uw behoeften
aansluit. Informeer bij uw hoorprofessional
(audicien / audioloog) of lees meer informatie op
www.phonak.nl of www.phonak.be
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life is on
Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijkstaat aan
je goed voelen en van het allerhoogste belang is om
alles uit het leven te halen. Al meer dan 70 jaar creëren
we met veel passie een wereld waarin 'life is on' voor
iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn
er voor mensen van alle leeftijden en alle gradaties
gehoorverliezen om hen sociaal te verbinden
en mentaal en emotioneel te laten groeien.
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