
Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse 
har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. 
I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende 
høreløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen – 
både på det sociale og det følelsesmæssige plan.  
Life is on.

www.phonak.dk
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ed Trådløse RogerTM 
løsninger på arbejdet

Kommunikér

Deltag

Bidrag

En moderne arbejdsplads kan være et udfordrende 
lyttemiljø. Det er også et sted, hvor vellykket 
kommunikation er afgørende for gode resultater. 

Når man har en hørenedsættelse, bliver man dygtig  
til at undgå vanskelige høresituationer. Det kan være 
tidskrævende og følelsesmæssigt belastende og vil 
ofte begrænse mulighederne for at deltage og 
engagere sig på lige fod med kollegerne.

Trådløse Roger-mikrofoner kan forbindes med 
moderne høreapparater i en løsning, som styrker 
brugerens hørelse og gør det nemmere at bidrage 
aktivt på arbejdspladsen. 

Ny banebrydende MultiBeam teknologi

Roger Select og Roger Table Mic II er udstyret 
med MultiBeam teknologi, der anvender en række 
mikrofoner i seks forskellige retninger til at beregne 
og sammenligne tale i 360° radius. Retningen med 
den reneste lyd vælges automatisk.

Nu kan du fokusere på jobbet og ikke 
på hørelsen



Overvind udfordringer  
i taleforståelighed

Samtaler en-til-en i støj

Multimedia

Telefonsamtaler

Selv små møder kan virke overvældende for personer med høreapparat. 
Anbring én mikrofon på mødebordet – så kan du høre dine kolleger klart og 
tydeligt.

Møder med få deltagere

Hvis taleren bærer en Roger-mikrofon, der fungerer sammen med 
bordmikrofonen, kan du høre alle talende personer klart og tydeligt.

Møder med præsentationer

Selv de kraftigste høreapparater har begrænsninger. 
Roger-porteføljen omfatter trådløse mikrofoner og 
modtagere. De opfanger talerens stemme og sender  
den til modtagere, som er tilsluttet dine høreapparater, 
så du nemt kan høre tale klart og tydeligt på afstand  
og i støjende omgivelser.

Designintegrerede Roger modtagere

Roger MyLink

Roger X 

Klikkes fast på Phonak høreapparater og udvalgte CI.

Universal miniaturemodtager.

Modtager med halsslynge til høreapparater eller 
implantater med telespole.

Roger Select™

Roger Pen™

Roger Table Mic II
Beregnet til større møder, da det er muligt at tilslutte 
en række mikrofoner. 

En alsidig mikrofon, der automatisk fokuserer på 
taleren og har Bluetooth®-forbindelse til håndfri 
telefonsamtaler. 

En praktisk mikrofon med bærbart design og Bluetooth 
til telefonsamtaler.

Roger mikrofoner

Roger modtagere

Møder med mange deltagere

Roger Table Mic II er velegnet til større møder, hvor den nemt opfanger alle 
stemmer i rummet. 

Når du er omgivet af distraherende støj, så giv din kollega en Roger-
mikrofon om halsen, eller sæt den fast på hans eller hendes krave.

Videokonferencer og internetopkald bruges ofte på arbejdspladser. 
Det eneste, du skal gøre, er at tilslutte Roger-mikrofonen ved hjælp 
af lydkablet.

Opret forbindelse mellem Roger Pen/Roger Select og din telefon  
med Bluetooth eller lydkabel for at høre telefonsamtaler direkte 
i høreapparaterne eller implantaterne.

Roger teknologien kommer virkelig til sin ret i lyttesituationer 
med baggrundsstøj, eller hvor lydkilden er et stykke væk:

Andre situationer, hvor Roger kan bidrage til at 
overvinde kommunikationsudfordringer:


