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Undervisningen bliver konkret og meningsfyldt, når børn er virkelig engagerede, men dette engagement er kun muligt, 

når eleverne tydeligt kan høre og forstå, hvad der foregår. For børn med hørevanskeligheder er dette en ekstra stor 

udfordring. En udfordring, som kræver intelligente løsninger. 

FM-systemer er tidligere blevet brugt til at bringe underviserens stemme direkte ind i barnets høreapparater eller 

cochlear implants, hvilket øger taleforståeligheden og dermed indlæringen. Hos Phonak har vi været førende på  

FM-området og arbejdet tæt sammen med høreapparatspecialister og undervisere for hele tiden at forbedre egenska-

berne og anvendeligheden af disse systemer. 

De elever, som har anvendt vores FM-løsninger, har virkelig oplevet en fremgang. Men vi drømte om mere. Vi drømte  

om at nå nye niveauer af taleforståelighed. En egenskab, som ikke er set tidligere. Samtidig var vi meget opmærksomme 

på jeres ønske om enkelhed, som kan eliminere eventuelle indlæringsvanskeligheder eller dagligt besvær.

Nu har vi realiseret disse drømme. Nu kan vi vise jer den næste store bedrift inden for taleforståelighed. Det er det nye 

sammenligningsgrundlag, som alle andre systemer vil blive målt imod. 

Nu kan vi introducere Roger. 
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Tradition for innovation

2013 – Roger: Den nye standard

2007 – Dynamic FM: Det første adaptive FM-system

2003 – Multifrekvens-FM: Det første frekvensfleksible  

           FM-system

2000 – MLx: Den første universelle FM-modtager

1996 – MicroLink: Den første universelle FM-modtager  

           i miniatureformat
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Præsentation af Roger

Roger markerer begyndelsen på en revolution. Denne nye digitale standard overgår alle nuværende FM-systemer  

og digitale systemer, idet den er et stort fremskridt inden for signal-støjforhold og eliminerer teknisk kompleksitet én 

gang for alle. 

Maximal ydeevne

Roger tilbyder branchens bedste egenskaber inden for tale i støj med dokumenterede forbedringer på op til 35 %1 i 

forhold til Dynamic FM-teknologi og 54 %1 i forhold til andre FM-systemer og digitale systemer.

Uden besvær

Intet er nemmere at bruge end Roger. Der er ingen frekvenser, som skal programmeres og styres, og enhederne  

tilsluttes med et enkelt tryk på en knap. 

Fuldt kompatibel

Roger er det mest kompatible system af sin slags. Det fungerer med næsten alle bag-øret-apparater, cochlear implants 

og soundfield-lydforstærkningssystemer. Roger inspiro er den eneste mikrofon, som kan sende tale til Roger-, FM- og 

soundfield-systemer – samtidigt. 

Gratis opgradering af inspiro

Skoler, som har inspiro Premium-lærermikrofoner, kan opgradere disse  

til Roger-funktionalitet gratis. Det gøres ved at bruge inspiros funktion  

til firmwareopgradering og derefter tilføje Roger-modtagere.
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En forbedring af taleforståeligheden på 54 %1?

Roger scorer topkarakterer hos alle elever.
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Roger giver de bedste resultater

Teorien er enkel: Jo flere af underviserens ord, eleverne kan forstå, jo bedre bliver deres indlæring. Roger gør det muligt 

for elever med hørevanskeligheder at høre og forstå mange flere ord end nogensinde før.

Den nye Phonak-mikrochip inden i Roger-systemet omfatter en unik algoritme, som forbedrer taleforståelsen i støj. 

Dette genererer nogle signal-støjforhold, som langt overgår dem, der produceres af de nuværende FM-systemer og 

digitale systemer, herunder Phonaks eget Dynamic FM. 

Når man ved, at en meget lille forbedring af ordgenkendelsesscoren kan have en positiv effekt på et barns forståelse,  

kan man forestille sig, hvor meget fordelene ved Rogers niveau af ordgenkendelse kan forandre barnets liv. 

Med Roger behøver elever, som tidligere kæmpede med at høre i klasselokalet, ikke at kæmpe mere, ikke engang i de 

mest støjende lokaler. De kan ganske enkelt bare lytte og lære.

“Jeg var overrasket over udbyttet for de elever, der brugte Roger. De var i 

stand til at høre og forstå den talende i støjniveauer, hvor det ikke var muligt 

med den tidligere FM-systemteknologi.” 

Professor Linda Thibodeau, ph.d.
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Ambient noise level (db(A))
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Uafhængigt dokumenterede resultater 

Roger virker. Men du skal ikke bare stole på, hvad vi siger. Uafhængige videnskabelige forsøg har allerede dokumenteret 

teknologiens formåen og påvist, at Roger-systemer hjælper folk med hørevanskeligheder til at forstå tale i støj bedre end 

nogen af de nuværende FM-løsninger- især i støjende lokaler. 

1

1

2

1

Du kan få mere at vide om disse resultater på phonakpro.dk/evidence

Sammenligning af talegenkendelsen med adaptiv digital teknologi og trådløs FM-teknologi hos lyttere, som bruger høreapparater, professor Linda Thibodeau, ph.d. 1
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Hvis du kan trykke på en knap,  

kan du bruge Roger
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Roger betyder nul besvær

Med Roger undgås tidligere tiders besvær og kompleksitet. Takket være den unikke nye digitale kommunikationsprotokol 

i Roger-systemet er problemer med styring af kanaler og forbindelseskompleksitet nu et overstået kapitel. Så i stedet for 

at styre kanaler og parre enheder kan høreapparatspecialister og undervisere fokusere på det, der virkelig betyder noget 

– at hjælpe børnene med at høre bedre og lære.

“Roger-systemet giver ikke bare børn den bedste mulighed for at forstå  

tale – det eliminerer også behovet for at styre FM-kanaler, hvilket er en 

enorm fordel i undervisningsmiljøet.”

Jace Wolfe, ph.d.
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Farvel til frekvensplanlægning 

Med Roger er det ikke nødvendigt at planlægge og registrere, hvilke kanaler der bruges i de forskellige undervisningslo-

kaler. Systemets unikke, intelligente frekvenshopningsteknologi vælger kun de ledige frekvenser, således at der ikke 

opstår interferens i undervisningslokalet. Der kan anvendes et næsten ubegrænset antal Roger-netværk i en skolebyg-

ning, og de kan alle anvendes uden licens.

Tilslutning med et tryk på en knap

Det har aldrig været lettere at tilslutte mikrofoner og modtagere. Man skal bare placere Roger inspiro-mikrofonen  

tættere på en modtager eller en sekundær lærermikrofon og trykke på tilslutningsknappen. Der høres ingen interferens,  

og systemet kan ikke aflyttes.

Ingen software 

Med Roger er der ikke brug for tilpasningssoftware. Indstillingerne sker automatisk, og systemet sender på  

2,4-GHz-båndet, hvilket betyder, at der ikke skal bruges forskellige frekvenser, når eleverne er i udlandet. 
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Uanset hvad du bruger, så fungerer  

Roger sammen med det
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Roger betyder kompatibilitet

Uanset hvilke høreapparater eller cochlear implants eleverne anvender, kan Roger næsten helt sikkert hjælpe dem med 

at høre, forstå og klare sig bedre i skolen*. 

Derudover er Roger inspiro den eneste trådløse mikrofon på markedet, som kan sende tale til tre grupper af lyttere 

samtidigt: Personer, der bruger Roger-modtagere, børn, der bruger personlige FM-systemer, og soundfield-lyttere med 

normal hørelse. Uanset hvordan elevens høreevne er, eller hvilken teknologi der anvendes, så fremmer Roger forståelsen 

– uden at underviseren skal bruge en ekstra mikrofon.

* Roger er kompatibel med alle høreapparater, der har en direkte lydindgang (DAI), en telespole eller en trådløs forbindelse til en Eurostik-hub.
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Passer til næsten alle høreapparater

Der findes en Roger-modtager, som passer til næsten alle høreapparater, herunder slanke, design-integrerede modtagere 

til de fleste Phonak-modeller.

Passer til alle CI'er

Enhver med et cochlear implant kan få glæde af Rogers egenskaber til forståelse af tale i støj takket være vores 

omfattende sortiment af modtagere.

Passer til alle soundfield-systemer

Roger kan sende sine krystalklare talelyde til et hvilket som helst soundfield-lydforstærkningssystem (samtidig med  

at det sender til Roger- og FM-modtagere).
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En løsning til alle elever

Uanset hvilken teknologi et barn anvender, er der et Roger-system, som passer dertil. Lige fra inspiro-mikrofonen til 

læreren, som er i centrum af netværket, til en håndholdt passaround-mikrofon til gruppediskussioner, en multimedie-

konnektor og diskrete Roger-modtagere, som passer til alle bag-øret-løsninger. Med Roger er der ingen grund til at alle 

elever ikke kan være med i revolutionen. 

Underviseren behøver ikke at være en teknologiekspert, da alle Roger-produkter kombinerer enkelhed og holdbarhed 

med enestående signal-støjforhold. Resultatet er et produktsortiment, som både undervisere, elever og høreapparat-

specialister kan stole på.

To trådløse Roger-mikrofoner og en hub:

Roger inspiro 

Denne trådløse lærermikrofon er hovedkomponenten i 

ethvert Roger-system. Den er egnet til brug i alle under-

visningsmiljøer og har to mikrofonmuligheder, som kan 

bæres på en person, samt enkle menuer og taster, der  

kan tilpasses.

Roger DynaMic

Denne robuste, håndholdte passaround-mikrofon fungerer 

samtidig med Roger inspiro i et klasselokales MultiTalker 

Network, således at kommentarer fra elever og hjælpeun-

dervisere kan høres af alle.

Roger AudioHub

Denne fleksible grænseflade opretter forbindelse til alle 

multimedieenheder med et lydudgangsstik, således at 

elever, der bruger Roger, kan få glæde af samme lydople-

velse, som deres normalthørende klassekammerater. 
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Med tre kategorier af Roger-modtagere er der en løsning til alle elever, uanset 
hvilken teknologi de anvender.

Design-integrerede modtagere

Disse diskrete modtagere til Phonak-høreapparater  

(og visse cochlear implants), som skal klikkes på,  

har samme tiltalende æstetik og glatte linjer. De er også 

vandafvisende, når de sættes sammen med udvalgte 

høreapparater, og der er mulighed for børnesikring.

Universal modtager i miniaturestørrelse

Roger X er en meget lille modtager, som passer til alle 

bag-øret-apparater og cochlear implants. 

Universal induktiv halsslynge

Roger MyLink er en brugervenlig Roger-modtager,  

som hænger om halsen. Den er kompatibel med alle 

høreapparater eller cochlear implants med en telespole, 

herunder i-øret-apparater. 

Roger WallPilot 

Denne vægmonterede enhed, som placeres ved siden af 

døren, tilslutter automatisk elevernes Roger-modtagere til 

lokalets eksisterende Roger-netværk, så snart de træder 

ind i lokalet. Underviserne kan også tilslutte deres mikro-

foner ved ganske enkelt at tænde for dem i nærheden af 

Roger WallPilot.
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Roger Dynamic SoundField 

Støj i undervisningslokalet er ikke kun et problem for elever med hørevanskeligheder. Det kan også gøre det svært at 

forstå underviseren for børn med normal hørelse, især dem med APD eller ADHD samt dem, der lærer et fremmedsprog. 

Man har længe vidst, at soundfield-lydforstærkning i undervisningslokalet, hvor lærerens stemme forstærkes for hele 

klassen ved hjælp af højttalere, forbedrer elevernes lytte- og indlæringsevner. Med denne løsning behøver læreren heller 

ikke at hæve stemmen for at blive hørt, hvilket giver mindre hæshed, ondt i halsen og sygefravær. 

Roger Dynamic SoundField kombinerer Roger inspiros lydegenskaber med fuldautomatiske lyd- og frekvensindstillinger. 

Den giver ikke feedback eller ekko, og det er det eneste system, som kan sende tale til Roger-modtagere, FM-modtagere 

og egne højttalere samtidigt. 

I undervisningslokaler med andre soundfield-installationer kan DigiMaster X bruges til at sikre, at alle lyttere får glæde 

af taleforståelighed i Roger-kvalitet, og at undervisningen kan optages.

Du skal bare tilslutte, tænde og undervise.

“Når jeg glemmer at tænde for systemet, minder eleverne mig hurtigt 

om det. Jeg synes, at Roger Dynamic SoundField er det bedste system, 

som jeg har haft mulighed for at bruge i mine 20 år som underviser.” 

Sarah Daoust, folkeskolelærer fra Michigan, USA.
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Kilder

1. Comparison of Speech Recognition with Adaptive Digital and FM Wireless Technology by Listeners who 

use Hearing Aids. 

 Professor Linda Thibodeau PhD.

2. Evaluation of speech recognition of cochlear implant recipients using a personal digital adaptive  

 radio frequency system.

 Dr. Jace Wolfe PhD.

3. The MARRS Project: Mainstream Amplification Resource Room Study.

www.phonakpro.dk /evidence
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Roger – Overvind udfordringer i taleforståelse

Roger er den revolutionerende, nye, digitale standard, som du og dine elever har ventet på. Den giver børn adgang til et  

nyt utroligt niveau af taleforståelighed i klasseværelset, og det gør den ved et tryk på en knap. Med Roger er vores drøm  

din virkelighed. 

Maximal ydeevne 
Branchens bedste signal-støjforhold nogensinde. 

Uden besvær 
Tilslutning af modtagere og sekundære mikrofoner ved et tryk på en knap. 

Fuldt kompatibel 
Fungerer med næsten alle høreapparater, cochlear implants og soundfield-systemer – samtidigt. 

www.phonakpro.dk /roger



Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og 

knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og  

udvikler avancerede høreløsninger, der hjælper hørehæmmede  

til at høre, forstå og opleve mere af livets mangfoldigheder.

Bevæg dig frit. Kommunikér med selvtillid.  

Lev uden begrænsninger.Life is on. 

www.phonakpro.dk
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