De brug naar beter verstaan

Life is on

Wat is Roger?
Zelfs de meest krachtige hoortoestellen hebben beperkingen.
Het Roger portfolio bestaat uit draadloze microfoons
en ontvangers. Ze vangen de stem van de spreker op
en zenden deze naar de ontvangers die zijn aangesloten
op uw hoortoestellen, zodat u spraak op afstand en
in lawaai duidelijk kunt horen.

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.com

Roger is een digitale, draadloze standaard die speciaal
is ontwikkeld om uw hoorprestaties te verbeteren1.
Nieuwe, baanbrekende MultiBeam-technologie
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Roger Select bevat MultiBeam-technologie.
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.

Draadloze Roger
microfoonoplossingen
TM

Als u zich in het hart van het
gesprek bevindt, life is on

Situaties met achtergrondlawaai of waarin de geluidsbron
verder weg is, zijn de situaties waarin Roger echt uitblinkt:

Overige situaties waarin Roger u helpt
communicatieproblemen het hoofd te bieden:

Eten met vrienden of familie

In de auto

Dineren aan de keukentafel en in restaurants vormen een lastige luistersituatie.
Roger Select neemt hinderlijke geluiden weg en help u elk woord duidelijk te
verstaan.

Motorgeluiden en verkeersgeluiden maken het voeren van gesprekken lastig.
Door de woorden van de spreker direct in uw oren te brengen, neemt Roger
al deze moeilijkheden bij het communiceren weg.

Op feestjes

Telefoongesprekken

Wanneer er muziek aanstaat en veel mensen praten en lachen, is het
eenvoudiger om een gesprek te volgen wanneer Roger Pen het
gesprek direct in uw oren brengt.

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

Thuis

Tv kijken

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

Roger microfoons kunnen eenvoudig worden aangesloten op de
audio-uitgang van uw tv, zodat u uw favoriete programma's weer
kunt horen.

Personen met gehoorverlies zouden graag bij drukke
sociale activiteiten goed kunnen horen en spraak goed
kunnen verstaan.
Roger technologie zorgt ervoor dat u weer optimaal
kunt genieten van uw sociale leven door u te helpen
bij het communiceren, ongeacht het achtergrondlawaai
of de luistersituatie.

Roger microfoons
Roger Select™
Een veelzijdige microfoon die automatisch de persoon
selecteert die aan het woord is en die over Bluetooth®
beschikt voor het voeren van telefoongesprekken.

Roger Pen™
Een handige, draagbare microfoon met Bluetooth
voor telefoongesprekken.

Roger EasyPen
Een microfoon met maar twee knoppen: uiterst
gebruiksvriendelijk en de beste Roger prestaties.

Roger ontvangers
Design-geïntegreerde Roger
Kan worden vastgeklikt op Phonak-hoortoestellen
en bepaalde implantaten.

Roger X
Universele mini-ontvanger.

Roger MyLink
Neklusontvanger voor hoortoestellen of implantaten
met een luisterspoel.

