Fokus på arbejde frem for at høre

Life is on

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

Vi lytter til behovene hos dem, der er afhængige af vores
viden, vores idéer og vores løsninger. På en kreativ måde
udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede
høreløsninger, der hjælper hørehæmmede med at
høre, forstå og opleve mere af livets mangfoldighed.

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

Bevæg dig frit. Kommuniker med selvtillid.
Lev uden begrænsninger. Lev livet.
www.phonak.dk

Bidrage
De trådløse Roger-mikrofoner er beregnet til brug på
arbejdspladsen og kan bruges sammen med de fleste
moderne høreapparater. Roger-mikrofoner kan kobles
til høreapparater i en løsning, som øger brugerens
muligheder for at deltage og bidrage på
arbejdspladsen.

Roger på arbejdspladsen
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Fokuser på dit arbejde, ikke på
din hørelse

Roger

Møder med få deltagere

Én-til-én-samtaler i støj

Roger-serien omfatter trådløse mikrofoner og små
og elegante modtagere. De gør det muligt at høre
tale tydeligt uden distraherende baggrundsstøj.

Møder med deltagelse af en lille gruppe kan være udfordrende for personer
med høreapparater. Det kan løses ved at placere en bordmikrofon på bordet.

Når du er omgivet af distraherende støj, er den mest effektive løsning at
hænge en Roger Pen om din kollegaens hals eller sætte en Roger Clip-On
Mic fast på hans eller hendes krave.

Roger-mikrofoner

Møder med mange deltagere

Pc og multimedier

Under møder med mange deltagere kan det være nødvendigt at bruge mere
end én Roger Table Mic. Du kan bruge lige så mange bordmikrofoner, som
der er behov for.

Videokonferencer og internetopkald anvendes ofte på arbejdspladser.
Roger Table Mic tilsluttes let ved hjælp af det medfølgende lydkabel.

Møder med præsentationer

Mobiltelefonsamtaler

Under præsentationer står den talende ofte lidt væk fra bordet. En Roger
Clip-On Mic på den person, der afholder præsentationen, fungerer perfekt
sammen med bordmikrofonen.

Telefonsamtaler kan være en stor udfordring for mennesker med
hørenedsættelse. Roger Pen indeholder den allernyeste Bluetoothteknologi, så du kan høre mobiltelefonsamtaler.

Overvind udfordringer i
taleforståelsen
Selv de bedste høreapparater har begrænsninger.
I udfordrende lyttesituationer på arbejdspladsen er
man nødt til at overveje supplerende løsninger.

Roger Table Mic
Udviklet specielt til møder med få eller mange
deltagere. Der kan kobles flere mikrofoner til et
MultiTalker Network.

Roger Pen
Trådløs mikrofon velegnet til samtaler én-til-én. Med
Bluetooth™ til mobiltelefonsamtaler.

Roger Clip-On Mic
Trådløs mikrofon, som er velegnet til samtaler én-tilén og til præsentationer.

Roger-modtagere
Designintegrerede Roger-modtagere
Klikkes på Phonak høreapparater og udvalgte cochlear
implants fra Advanced Bionics og Cochlear.

Roger X
Miniatureuniversalmodtager til streamer, bag øret
høreapparater og implantater.

Roger MyLink
Modtager med halsslynge til høreapparater eller
implantater med telespole.

