
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.com
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Communiceren

Deelnemen

Bijdragen

De moderne werkplek kan een gecompliceerde 
luisteromgeving zijn. Het is ook een plek waar goede 
communicatie van essentieel belang is voor succes. 

Wanneer u geconfronteerd wordt met gehoorverlies, 
wordt u een expert in het vermijden van moeilijke 
luistersituaties. Dit kan veel tijd en energie vergen,  
en beperkt u vaak in het volledig deelnemen 
en bijdragen aan gesprekken met collega's.

Draadloze Roger microfoons kunnen in combinatie 
met de bestaande hoortoestellen worden gebruikt,  
om u een oplossing te bieden die uw hoorprestaties 
verbetert en het voor u eenvoudiger maakt om bij  
te dragen op uw werk. 

Nieuwe, baanbrekende MultiBeam-technologie

Roger Select en Roger Table Mic II 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.

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



De brug naar beter verstaan

Eén-op-één-gesprek bij lawaai

Multimedia

Telefoongesprekken

Kleine vergaderingen kunnen overweldigend zijn voor mensen met 
hoortoestellen. Plaats eenvoudigweg één microfoon op de vergadertafel 
en hoor uw collega's duidelijker.

Kleine vergaderingen

Wanneer de presentator een Roger microfoon draagt die compatibel is met 
de tafelmicrofoon, kunt u de spraak van alle deelnemers duidelijk horen.

Vergaderingen met hoofdsprekers

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.

Design-geïntegreerde Roger

Roger MyLink

Roger X 

Kan worden vastgeklikt op Phonak-hoortoestellen 
en bepaalde implantaten.

Universele mini-ontvanger.

Neklusontvanger voor hoortoestellen of implantaten 
met een luisterspoel.

Roger Select™

Roger Pen™

Roger Table Mic II
Ontworpen voor vergaderingen; er kunnen meerdere 
microfoons worden aangesloten voor grote vergaderingen. 

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

Een handige, draagbare microfoon met Bluetooth voor 
telefoongesprekken.

Roger microfoons

Roger ontvangers

Grote vergaderingen

In grote vergaderingen kunnen meerdere Roger Table Mic II worden 
gebruikt om alle stemmen op te vangen. 

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

Videoconferentiesystemen en internettelefonie worden regelmatig 
gebruikt op de werkvloer. U hoeft alleen de Roger microfoon aan te 
sluiten met de audiokabel.

Door de Roger Pen of Roger Select met uw telefoon te verbinden 
via Bluetooth, kunt u telefoongesprekken rechtstreeks in uw 
hoortoestellen of implantaten horen.

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:


