
Beter verstaan in lawaai en op afstand

RogerTM in uitdagende  
luistersituaties
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Dankzij de moderne hoortoesteltechnologie wordt het steeds eenvoudiger om 
het spraakverstaan te verbeteren. Zelfs de krachtigste hoortoestellen kennen 
echter hun beperkingen, vooral in rumoerige plaatsen en op afstand. In 
dergelijke gevallen wordt van de modernste draadloze microfoons vereist dat zij 
de prestaties verbeteren en de brug zijn naar beter verstaan. Dit is ook precies 
waarin het digitale draadloze Roger portfolio uitblinkt.

Het portfolio bestaat uit microfoons en ontvangers die de stem van een  
spreker opvangen en deze draadloos uitzenden naar de luisteraar, waarbij 
achtergrondlawaai wordt verminderd. Hierdoor kunt u spraak duidelijk horen 
tijdens vergaderingen of sociale bijeenkomsten, waardoor u weer optimaal  
kunt genieten van uw gehoor.

De brug naar 
beter verstaan
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Roger in uitdagende 
luistersituaties

Roger op het werk
De huidige arbeidsmarkt stelt hoge eisen, voornamelijk aan de 
communicatievaardigheden van mensen. Vergaderingen veroorzaken vaak 
verstaansproblemen voor mensen met gehoorverlies. De grootste obstakels 
worden veroorzaakt door bijgesprekken in de omgeving, achtergrondlawaai 
of de afstand tussen u en iemand aan de andere kant van de tafel.

Roger in uw privéleven
Personen met gehoorverlies zouden graag bij drukke sociale activiteiten 
goed kunnen horen en spraak goed kunnen verstaan. In deze situaties 
is Roger de aangewezen oplossing om u te helpen communiceren, 
ongeacht de luistersituatie.

Of u zich nu in een restaurant, op het werk of in uw eigen huis bevindt, 
het verstaan van spraak is een zeer belangrijke factor voor uw levenskwaliteit. 
Met Roger technologie kunt u zonder de stress en verwarring die achtergrond
lawaai met zich mee kan brengen, genieten van kristalheldere gesprekken. 
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De theorie is eenvoudig: hoe meer gesproken woorden u kunt horen, hoe meer 
u van communicatie kunt genieten. 

MultiBeamtechnologie is een innovatieve Roger microfoonfunctie van Phonak.  
Deze technologie biedt u een uniek spraakverstaan in groepsgesprekken, zoals 
tijdens vergaderingen of in drukke restaurants. 

Door gebruik te maken van microfoons die geluid vanuit zes richtingen opvangen, 
kan spraak in een straal van 360° worden opgevangen en berekend. De richting 
met de helderste spraak wordt automatisch geselecteerd. Het resultaat: het 
spraakverstaan wordt in een groepsgesprek bij 75 dBA lawaai met maximaal  
61% verbeterd ten opzichte van alleen hoortoestellen1.

De MultiBeamtechnologie is nu beschikbaar in Roger Table Mic II  
en Roger Select™. 

Beter verstaan 
in rumoerige situaties 
met MultiBeam-
technologie

1   Gebaseerd op voorlopige gegevens. Het door specialisten gecontroleerde artikel en Field Study News worden op  
dit moment voorbereid en zijn beschikbaar vanaf eind 2018 op www.phonakpro.com/evidence.
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MultiBeamtechnologie maakt gebruik van  
meerdere microfoons die in zes richtingen wijzen 
en automatisch de pratende persoon selecteren.
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Roger Table Mic II is een microfoon die speciaal is ontwikkeld voor werkende 
volwassenen die regelmatig deelnemen aan vergaderingen.

Als u zich kunt 
focussen op het werk 
in plaats van op uw 
gehoor, life is on

Kies de manier waarop u hoort in vergaderingen
Sommige vergaderingen zijn wat luidruchtiger dan andere. Het instelbare 
microfoonbereik stelt u in staat om uw luistercomfort en de manier waarop 
u hoort aan te passen. Selecteer een breed microfoonbereik bij een beetje 
achtergrondlawaai of een doelgerichter microfoonbereik wanneer er meer 
achtergrondlawaai aanwezig is. 

Volledig deelnemen aan grote vergaderingen 
Om u het optimale gehoor te bieden tijdens een grote vergadering, kunnen 
meerdere Roger Table Mic II worden gekoppeld in een MultiTalker Network. 
Met een bereik van meer dan 20 meter kunt u volledig deelnemen en mist 
u niets van wat er gezegd wordt.
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*  Dankzij een accuduur van 16 uur gaat de Roger Table Mic II een volledige werkdag mee.  
Bekijk het datasheet voor de Roger Table Mic II.

Ontworpen voor gebruiksvriendelijkheid 
Roger Table Mic II kan volautomatisch worden gebruikt, waardoor hij uiterst 
gebruiksvriendelijk is. Met een accuduur van 16 uur* gaat hij gemakkelijk een 
hele werkdag lang mee. 

Het discrete ontwerp zorgt ervoor dat deze naadloos in de ruimte met 
andere vergaderingsapparatuur past. Voor extra discreet gebruik kunt  
u de tafelmicrofoon bedienen met een afstandsbediening.
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Als u zich in het hart 
van het gesprek 
bevindt, life is on

Roger Select is een veelzijdige microfoon die de beste prestaties biedt 
in situaties waarin u zich weinig beweegt en waar veel achtergrondlawaai 
aanwezig is, zoals restaurants.

Neem het heft in eigen handen; bepaal naar wie u luistert
In situaties waarin meerdere gesprekken tegelijk plaatsvinden, kunt  
u met één druk op de knop handmatig kiezen wie u wilt horen en op  
welk gesprek u zich wilt concentreren.

Volg het gehele gesprek 
Wanneer deze in het midden van een tafel wordt geplaatst, selecteert 
de microfoon automatisch wie aan het praten is en schakelt deze naadloos 
over van de ene spreker naar de andere.
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Geniet van speciale momenten
Uw vrienden en familie kunnen de Roger Select simpelweg op hun kleding 
vastklemmen of om hun nek dragen, zodat u van alle speciale momenten 
kunt genieten.

Tv-kijken en telefoongesprekken voeren
Roger Select beschikt over breedband Bluetooth®, waarmee u telefoonge
sprekken kunt voeren. Doormiddel van een audiokabel kan u geluid vanuit 
tv's, muziekspelers, computers en andere apparaten streamen.
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Als aanvulling op de nieuwe microfoons, Roger Table Mic II en Roger Select,  
zijn er ook andere geavanceerde Roger microfoons beschikbaar die aan uw 
behoeften kunnen voldoen.

Extra Roger 
microfoons

Roger ClipOn Mic is een 
revers microfoon die 
uitzonderlijke prestaties 
biedt in éénopéén
gesprekken. Dankzij de 
directionele microfoon 
kunt u zich volledig 
richten op uw 
gesprekspartner. 

Roger EasyPen is  
een effectieve, maar 
eenvoudige microfoon 
met maar twee knoppen. 
Dit is voor u de juiste 
keuze als u ultieme 
eenvoud wilt combineren 
met ongekende Roger 
prestaties.

Roger Pen is een  
handige microfoon  
voor verschillende 
luistersituaties. Doordat 
deze zo klein en draagbaar 
is, kan de pen eenvoudig 
worden gebruikt bij 
afstand en in lawaai.  
Hij beschikt over 
breedband Bluetooth 
voor telefoongesprekken. 

Roger Pen™ Roger Clip-On MicRoger EasyPen
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Omdat er drie verschillende soorten ontvangers beschikbaar zijn, is er vrijwel 
altijd een Roger oplossing voor u, ongeacht het type hoortoestel of implantaat 
dat u heeft.

Roger ontvangers

Deze zijn ontworpen  
om onder de 
hoortoestellen van 
Phonak te klikken.  
Ze zijn ook beschikbaar 
voor bepaalde cochleaire 
implantaten van 
Advanced Bionics, 
Cochlear en MEDEL.

Design-
geïntegreerde 
Roger ontvangers

Deze Roger ontvanger 
met neklus gaat samen 
met elk hoortoestel of 
cochleair implantaat  

dat beschikt over een 
luisterspoel (Tstand).

Roger MyLink

Deze miniatuur 
universele Roger 
ontvanger is compatibel 
met een groot aantal 
achterhetoor
hoortoestellen, cochleair 
implantaten, sound 
processors en streamers.

Roger X
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Roger op het werk

Roger microfoons zijn altijd eenvoudig te gebruiken en bieden u de 
mogelijkheid om, ongeacht de situatie, volledig te communiceren,  
deel te nemen en bij te dragen op uw werk.

Als u deelneemt aan grote vergaderingen 
kunnen meerdere tafelmicrofoons de uitkomst 
bieden om alle stemmen van iedereen aan  
tafel te horen. U kunt zoveel Roger Table Mic II 
gebruiken als nodig zijn. Ze zenden de spraak 
naar uw hoortoestellen, ongeacht waar de stem 
vandaan komt.

Kleine vergaderingen Grote vergaderingen

Zelfs kleine vergaderingen kunnen 
overweldigend zijn voor mensen met 
hoortoestellen.  
Plaats gewoon één tafelmicrofoon op 
de vergadertafel en u zult uw collega's  
beter kunnen verstaan. 
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Telefoneren kan een echte uitdaging zijn voor 
mensen met gehoorverlies. Door de Roger Pen 
of Roger Select met uw telefoon of computer  
te verbinden via Bluetooth of een kabel, kunt 
u telefoongesprekken rechtstreeks in uw 
hoortoestellen of cochleair implantaat horen.

Multimedia Telefoongesprekken

Vergaderingen met een  
hoofdspreker

Eén-op-één-gesprek 
bij lawaai

Technologieën als videoconferentiesystemen 
en internettelefonie worden regelmatig gebruikt 
op de werkvloer. Met Roger microfoons kunt 
u de audio die hieruit voortkomt gemakkelijk 
horen. Sluit eenvoudigweg uw Roger microfoon 
aan met behulp van de audiokabel. Zo brengt 
u de belangrijke geluiden direct in uw oren.

In een omgeving met veel afleidende geluiden 
raden we aan een Roger microfoon om de nek 
van een collega te hangen of deze op zijn/haar 
kleding te bevestigen.

Hoofdsprekers bevinden zich vaak op een 
afstand van de vergadertafel. Wanneer de 
hoofdspreker een Roger microfoon draagt die 
samenwerkt met de tafelmicrofoon, kunt  
u de spraak van zowel de hoofdspreker als de 
deelnemers aan de vergadering duidelijk horen.
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Roger in uw 
privéleven

Wanneer u naar muziek luistert en de mensen om 
u heen praten en lachen, zendt Roger het gesprek 
rechtstreeks naar uw oren. Roger Pen is ideaal voor 
deze luistersituaties. Het penvormige ontwerp zorgt 
ervoor dat deze oplossing er niet alleen goed uitziet, 
maar ook eenvoudig te gebruiken is.

Eten met vrienden of familie Op feestjes

Met iedereen aan tafel dineren en een etentje  
in een restaurant zijn lastige luistersituaties. 
Beide zorgen voor een lastige mix aan geluiden 
van gesprekken, achtergrondmuziek, bestek en 
klinkende glazen. Een oplossing als Roger Select 
neemt deze hinderlijke geluiden weg en helpt 
u elk woord duidelijk te verstaan.

Roger technologie zorgt ervoor dat u weer optimaal kunt genieten 
van uw sociale leven door u te helpen communiceren, ongeacht het 
achtergrondlawaai of de luistersituatie. 
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Roger microfoons kunnen eenvoudig worden 
aangesloten op de audiouitgang van uw tv.  
Zo kunt u van uw favoriete tvprogramma's 
genieten zonder dat u de tv steeds harder moet 
zetten.

Telefoongesprekken Tv kijken

Thuis In de auto

Wanneer u thuis bent, vermindert de 
Roger microfoon hinderlijk achtergrondlawaai 
zoals het geratel van keukengerei of het geschal 
van de tv. Hierdoor kunt u volledig genieten  
van gesprekken met gezinsleden en vrienden.

Voer eenvoudig een telefoongesprek door 
de Roger Pen of Roger Select op uw telefoon  
of computer aan te sluiten via Bluetooth of  
een kabel.

Motorgeluiden, verkeersgeluiden en passagiers 
die niet naar u kijken, maken het voeren van 
gesprekken in de auto lastig. Door de woorden 
van de spreker direct in uw oren te brengen, 
neemt Roger al deze moeilijkheden bij het 
communiceren weg. Horen in de auto wordt  
weer prettig.
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Neem de volgende stap om uw favoriete 
Roger systeem te vinden. Praat met 
uw audicien of lees meer informatie op 
www.easyguide.phonakpro.com

Ontdek welke Roger 
microfoon het beste bij 
uw luisterbehoeften past
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Volgende stap

Voer moeiteloos gesprekken met collega's op uw werk, vrienden 
en familieleden. 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 van het allerhoogste 
belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer 
dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te 
ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen.
Life is on.

www.phonak.nl 
www.phonak.be


