
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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Overvind udfordringer i taleforståelse

Hvad er Roger?

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. 

Roger er en digital trådløs standard, der er udviklet til 
at styrke din hørelse.1

Ny banebrydende MultiBeam teknologi

Roger Select har MultiBeam teknologi.  
Ved hjælp af flere mikrofoner beregnes og sammenlignes 
tale i seks retninger i en radius på 360 grader. Retningen 
med den reneste lyd vælges automatisk.

Trådløse RogerTM 
mikrofoner

1Mülder, H. (2013). Roger and hearing instruments. Excellent speech 
understanding in high noise levels. Phonak Field Study News, hentet 
fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 14. november 2017.



I bilen

Telefonsamtaler

Når du ser tv

Middag med venner eller familie

I hjemmet

Til fester

Middagsselskaber og restauranter kan være en seriøs hørelsesudfordring.  
Med Roger Select kan du reducere den distraherende baggrundsstøj og 
dermed opfange hvert et ord i samtalen.

Når musikken spiller, og folk taler og griner, bliver det lettere at fokusere 
på en samtale, når Roger Pen sender samtalen direkte til dine ører.

I hjemmet kan Roger reducere distraherende baggrundsstøj fra f.eks. 
køkkenredskaber eller et larmende tv. På den måde kan du følge med 
i samtalen med familie og venner uden forstyrrelser.

Motor- og trafikstøj kan gøre enhver samtale til en udfordring.  
Roger hjælper dig med at overvinde alle disse kommunikationsudfordringer 
ved at sende talerens ord direkte til dine ører.

Opret forbindelse mellem Roger Pen/Roger Select og telefonen/
computeren via Bluetooth eller lydkabel, og nyd telefonsamtalen.

Roger mikrofoner kan nemt sluttes til tv’ets lydudgang, så du kan 
følge med i dine yndlingsprogrammer. 

Bliv en del af samtalen

Personer med hørenedsættelse vil elske at kunne høre og 
forstå tale i støjende sociale begivenheder. 

Roger teknologien giver dig dit sociale liv tilbage og 
sætter dig i stand til at føre en samtale på trods af 
baggrundsstøjen eller lyttemiljøet. 

Roger Pen™

Roger EasyPen

Roger Select™

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.

En mikrofon med kun to knapper – maksimal 
brugervenlighed og Roger-ydeevne.

Roger mikrofoner

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 modtagere

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:


