Life is on

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 mangfoldighed.
Bevæg dig frit. Kommunikér med selvtillid.
Lev uden begrænsninger. Lev livet.
www.phonak.com/school

Overvind udfordringer i taleforståelse

Kontakt din høreapparatspecialist for at få flere
oplysninger om Roger for Education.
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Lyden af stemmen opfanges af Roger-mikrofonerne
og sendes til Roger-modtagere, som er koblet til dine
høreapparater eller cochlear implants.

Roger for Education
TM

Overvind udfordringer
i taleforståelse

Deltag aktivt i den
moderne undervisning
Et moderne klasseværelse består af mange elementer,
der skaber et dynamisk læringsmiljø. Det er et sted, der
er beregnet til, at både elever og lærere kan deltage,
engagere sig, diskutere og agere i alt fra gruppearbejde
til tavleundervisning og aktiviteter, der omfatter
forskellige former for multimedier.

Serien Roger for Education
Serien Roger for Education omfatter specielt designede
produkter, der passer til alle elever og alle situationer.
Den nye Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around
og et udvalg af Roger-modtagere, sound fieldhøjttalersystemer og andre enheder til brug i klassen er
enkle at bruge, og børnene kan høre alt, hvad der
foregår omkring dem!

Opfang lyden …

… så barnet kan høre den

Roger Touchscreen Mic
Enkel og intuitiv mikrofon, som
læreren kan bære om halsen eller
stille på et bord for at opfange
tale fra en gruppe elever.

Roger-modtagere og -tilbehør fås i forskellige
design, og der findes en løsning til alle elever,
uanset hvilken høreteknologi de bruger.

Roger Pass-around
Elevmikrofon, som kan videregives
fra elev til elev, så barnet med
hørenedsættelse udover læreren
også kan høre klassekammeraternes
kommentarer.

Roger designintegrerede modtagere
Disse diskrete Roger-modtagere
er et perfekt supplement
til Phonak-høreapparaternes
elegante udformning.

Roger Multimedia Hub
Kan kobles til alle multimedieenheder, som anvendes i klassen,
eller bruges som selvstændig
mediesender af en enkelt elev,
der f.eks. lytter til en lydbog.

Roger X
Denne Roger miniatureuniversalmodtager er kompatibel
med stort set alle høreapparater,
cochlear implant og streamere.

Roger MyLink
En brugervenlig Rogermodtager, som bæres om
halsen. Den er kompatibel med
alle høreapparater og cochlear
implant med T-spole.

Roger Focus
En diskret modtager til brugere,
der har vanskeligt ved at høre
i støjende omgivelser, f.eks. børn
med ensidig hørenedsættelse,
APD eller ASF.

