
Jobb hallás zajban és távolság esetén

RogerTM a kihívást jelentő  
hallási helyzetekben
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A mai hallókészülék-technológia kitűnően teljesít a beszédértés javítását 
illetően. Mégis, még a legerősebb hallókészülékeknek is megvannak a korlátaik – 
különösen zajos helyeken és távolság esetén. Ilyenkor a legmodernebb vezeték 
nélküli mikrofonokra van szükség, hogy növeljük a teljesítményt és áthidaljuk 
a beszédértési szakadékot. Ez az a helyzet, amikor a Roger digitális vezeték 
nélküli portfóliója kitűnően teljesít.

Ez a portfólió mikrofonokat és vevőket tartalmaz, melyek begyűjtik a beszélő 
hangját és vezeték nélkül továbbítják a hallgatóhoz, miközben csökkentik 
a háttérzajt. Ön tisztán hallhatja a beszédet értekezleteken vagy társas 
összejöveteleken, és így válik a hallás örömmé.

A beszédértési  
szakadék áthidalása



Roger kihívást jelentő 
hallási helyzetekben 

Roger a munkában
A modern munkahelyi élet nagy igénybevételt jelent, főleg ami a munka-
társak kommunikációs képességét illeti. Az értekezletek a hallásveszteséggel 
élő emberek számára gyakran okoznak nehézséget. A legfőbb akadályokat 
többek között a nem szemből folytatott beszélgetések, a környezeti zaj és 
a távolság jelentheti Ön és az asztal másik végén ülő személy között.

Roger a magánéletben
Sok hallásveszteséggel élő ember szeretné jobban hallani és jobban érteni 
a beszédet nagyobb társasági eseményeken. Ilyen helyzetekben a Roger 
az ideális megoldás ahhoz, hogy Ön mindig kapcsolatban maradjon – 
a hallási szituációtól függetlenül.

Ön akár egy étteremben van, akár a munkahelyén vagy otthon pihen, a beszéd 
megértése a teljes élethez mindenhol fontos. A Roger technológia segít, hogy Ön 
a háttérzaj okozta stressz és zavarok nélkül, kristálytisztán élvezhesse a 
beszélgetéseket. 
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Az elmélet egyszerű: minél több kimondott szót értünk meg, annál jobban 
élvezzük a kommunikációt.

A MultiBeam technológia a Phonak innovatív Roger mikrofon-tulajdonsága. 
Lehetővé teszi, hogy Ön kivételes beszédértésre tegyen szert csoportos 
beszélgetésekben, például üzleti tárgyalásokon vagy zajos éttermekben.

Az eszközben lévő mikrofonokat 6 irányban használva, 360 fokos szögből  
elemzi a rendszer az érkező beszédet. Automatikusan választja ki az irányt,  
kitűnő hangminőséggel. Az eredmény: a beszédértés akár 61%-kal jobb  
csoportos beszélgetéskor 75 dBA zajszint mellett, mintha csak hallókészüléket 
viselne a hallássérült.1

A MultiBeam technológia a Roger Table Mic II és a Roger Select™ eszközökben 
található meg. 

Jobb hallás zajos 
helyzetekben 
a MultiBeam 
technológiával

1   Előzetes adatok alapján. Előzetesen átnézett cikk és Field Study News előkészületben, mely 2018 végén 
   lesz elérhető a www.phonakpro.hu/bizonyitek oldalon.

A MultiBeam  technológia több mikrofont használ, 
melyek hat irányra fókuszálnak, automatikusan 
kiválasztva a beszélő személyt.
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A Roger Table Mic II-t olyan dolgozó felnőttek számára ajánljuk, akik 
különféle megbeszéléseken vesznek részt.

Amikor Ön a hallása 
helyett a munkájára 
tud figyelni, life is on

* 16 órás akkumulátor élettartammal a Roger Table Mic II egy teljes munkanapon keresztül működik, 
   lásd a Roger Table Mic II adatlapját.

Válassza ki, hogyan szeretne hallani nagy értekezleteken
Egyes értekezletek zajosabbak a többinél. A beállítható érzékelési tartomány 
lehetővé teszi, hogy beállíthassa magának az Önnek megfelelő hallási 
komfortot és Ön kiválaszthatja, hogyan akar hallani. Kis háttérzajban 
válasszon szélesebb érzékelési tartományt, nagyobb háttérzajban pedig  
egy jobban fókuszálót.

Könnyen kezelhetőnek terveztük 
A Roger Table Mic II teljesen automatikusan működik, ami megkönnyíti 
a használatát. 16 órán* keresztül működik az akkumulátora mely elég  
egy teljes munkanapra.

Diszkrét dizájnja révén tökéletesen illeszkedik az értekezlet többi kellékéhez. 
A még diszkrétebb használat érdekében választhatja az asztali mikrofon 
távirányítós kezelését is.

Teljes részvétel nagy értekezleteken  
Egy nagyobb értekezlet lefedéséhez több Roger Table Mic II együttműködése 
szükséges egy MultiTalker hálózatban. Még 20 méternél nagyobb távolság 
esetén is teljes lehet az Ön részvétele, és semmit sem fog elmulasztani.
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Amikor a beszélgetés 
középpontjában  
érzi magát, life is on

A Roger Select olyan sokoldalú mikrofon, mely ideális helyhez kötött 
szituációkban, amikor háttérzaj van jelen, például egy étteremben.

Élvezze az értékes pillanatokat
Barátai és családtagjai egyszerűen felcsíptethetik a Roger Select-et 
ruházatukra, vagy nyakukba is akaszthatják, hogy Ön tisztán élvezhessen 
minden értékes pillanatot.

Élvezze a tévét és telefonáljon kezeinek használata nélkül
A Roger Select szélessávú Bluetooth®-t tartalmaz a telefonhívásokhoz, és 
képes arra, hogy a tv, a zenelejátszók, számítógépek és más eszközök hangját 
továbbítsa.

Tartsa magánál az ellenőrzést, döntse el, kit szeretne hallani
Amikor egyszerre több beszélgetés is zajlik, egyetlen manuális érintéssel 
kiválaszthatja, melyik személyt kívánja hallani és melyik beszélgetésre 
szeretne fókuszálni.

Érezze, hogy része a teljes beszélgetésnek 
Ha az asztal közepére helyezik el, automatikusan kiválasztja a beszélő 
személyt, és kapcsolás nélkül, lágyan vált egyik beszélőről a másikra.
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Az új mikrofonokon, a Roger Table Mic II-n és a Roger Select-en kívül vannak további, 
fejlett Roger mikrofonok, melyek megoldást jelenthetnek az Ön igényei számára.

További Roger 
mikrofonok

A Roger Clip-On Mic 
négyszemközti 
beszélgetésekhez  
készült. Iránymikrofont 
tartalmaz, mellyel  
Ön a partnerével 
folytatott beszélgetésre 
fókuszálhat.

A Roger EasyPen 
hatékony és mégis 
egyszerű mikrofon, 
melyen csupán két gomb 
van. Ha a legegyszerűbb 
működésre vágyik a teljes 
Roger teljesítménnyel, ez 
az Önnek való megoldás.

A Roger Pen kézi 
mikrofon különféle 
hallási helyzetekre. 
Hordozható kialakítása 
révén kényelmesen 
használható távolság és 
zaj esetén. Szélessávú 
Bluetooth-t tartalmaz a 
telefonbeszélgetésekhez.

Roger Pen™ Roger Clip-On MicRoger EasyPen
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Három különféle vevő áll rendelkezésre, melyek közül Ön is megtalálja az 
Önnek megfelelő megoldást, függetlenül attól, milyen hallókészüléket vagy 
implantátumot visel.

Roger vevők

Ezeket úgy terveztük, 
hogy a Phonak halló-
készülékekhez lehessen 
illeszteni őket. Kaphatóak 
az Advanced Bionics, 
a Cochlear és a MED-EL 
egyes cochleáris 
implantátumaihoz is..

Roger dizájn-
integrált vevők

Ez a Roger vevő nyakba 
akasztható, és minden 
olyan hallókészülékkel 
vagy cochleáris 
implantátummal együtt 
működik, melyben van 
telefontekercs.

Roger MyLink

Ez a miniatűr, univerzális 
Roger vevő kompatibilis 
sok fül mögötti 
hallókészülékkel, 
cochleáris implantátum 
processzorral és sok 
streamerrel.

Roger X



17 16 

Roger a munkában

A szituációtól függetlenül a Roger mikrofonok mindig készenlétben állnak, 
és biztosítják, hogy lehetővé teszi az Ön számára, hogy teljes mértékben tudjon 
kommunikálni, részt venni és hozzá tudjon járulni a közös munkához.

Ha nagy értekezleteken vesz részt, akkor több 
asztali mikrofon kitűnően gyűjti be az asztal 
körül ülők hangját. Annyi Roger Table Mic II-t 
használhat, amennyi szükséges. Ezek a beszéd 
hangját az Ön hallókészülékeihez továbbítják, 
bármilyen irányból is érkezik a hang.

Kisebb megbeszélések Nagy értekezletek
Még a kisebb megbeszélések is megterhelőek le-
hetnek a hallókészüléket viselők számára. 
Egyszerűen helyezze el az asztali mikrofont az 
asztalon, és máris jobban hallja kollégáit.*

* Előzetes adatok alapján. Előzetesen átnézett cikk és 
      Field Study News előkészületben, mely 2018 végén 

lesz elérhető a www.phonakpro.hu/bizonyitek címen.

A telefonálás a hallásveszteséggel élő emberek 
számára igazi kihívás. Ha a Roger Pen-t vagy 
a Roger Select-et Bluetooth segítségével  
össze kötjük a telefonnal vagy a számítógéppel, 
a telefon beszélgetés hangja közvetlenül a halló-
készülékből vagy a cochleáris implantátumból 
hallható.

Multimédia Telefonálás

Értekezletek  
prezentációval

Négyszemközti  
beszélgetés zajban

A munkahelyeken manapság gyakran 
használatosak a videókonferenciás rendszerek 
és internetes hívások. A Roger mikrofonok  
ezek hallását is meg könnyítik. Egyszerűen 
csatlakoztassa Roger mikrofonját az audio 
kábellel, így a szükséges hangokat közvetlenül 
a fülébe továbbíthatja.

Ha zavaró zaj vesz bennünket körül, a leg-
hatékonyabb megoldás az, ha egy Roger 
mikrofont akasztunk beszélgetőtársunk 
nyakába, vagy felcsíptetünk egyet a gallérjára.

A prezentációk előadói gyakran távolabb állnak 
a megbeszélés asztalától. Ha az előadó egy 
Roger mikrofont használ, mely együttműködik 
az asztali mikrofonnal, akkor a beszédét tisztán 
fogja hallani, csakúgy, mint az értekezlet többi 
résztvevőjéét.
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Roger a szabadidőben

Amikor szól a zene, az emberek beszélgetnek és 
nevet gélnek, a Roger közvetlenül az Ön fülébe vezeti 
a beszélgetést. A Roger Pen ideális ilyen hallási 
helyzetekben. Tollra emlékeztető dizájnja jól mutat 
és használata is könnyű.

Vacsora a barátokkal  
vagy a családdal Partikon
A vacsoraasztalnál és éttermekben gyakran igazi 
hallási kihívással szembesülünk a beszélgetések, 
a háttérzene, az evőeszközök és a poharak 
zörgése következtében kialakuló komplex zaj 
miatt. Egy olyan megoldás, mint a Roger Select 
kiküszöböli ezeket a zavaró zajokat, és segít 
abban, hogy Ön minden egyes szót megértsen.

A Roger mikrofonokat könnyen csatlakoztat-
hatja televíziója audio kimenetéhez. Így kedvenc 
programjait a tévé hangerejének megnövelése 
nélkül is hallgathatja.

Telefonálás Televíziózás

Otthon Autóban
Otthoni környezetben a Roger mikrofon 
csökkenti a zavaró háttérzajokat, mint például 
a konyhai eszközök csörgését vagy a tévé 
harsogását. Így Ön a családtagokkal és 
barátokkal folytatott beszélgetéseket teljes 
egészében élvezheti.

Élvezze a telefonálást, amikor a telefonkészüléke 
vagy a számítógépe összekapcsolódik a Roger 
Pen-nel vagy a Roger Select-tel  Bluetooth-on 
vagy kábelen keresztül.

A beszélgetés igazi kihívás a motor hangja, az út 
zaja miatt, és mert az utasok nem látják egymás 
arcát. Mivel a Roger a beszélő szavait közvetlenül 
az Ön fülébe közvetíti, így legyőzhetőek ezek a 
kommunikációs nehézségek. Újra élvezetessé válik 
a hallás az autóban is.

A Roger technológia "visszahozza" az életet az Ön társas kapcsolataiba – segít 
kapcsolatban maradni a háttérzajtól és a hallási környezettől függetlenül. 
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A következő lépés annak  
kiderítése, hogy az Ön számára  
melyik Roger rendszer a legjobb. Egyeztessen  
hallásgondozó szakemberével, illetve tájékozódjon  
a www.easyguide.phonakpro.com weboldalon.

Derítse ki, melyik 
Roger mikrofon felel 
meg legjobban hallási 
szükségleteinek



A következő lépés

Vegyen részt és különösebb erőfeszítés nélkül kapcsolódjon be a különböző 
szituációkba kollégáival munkahelyén, barátokkal és rokonokkal. A Roger 
biztosítja, hogy Ön mindent kiváló minőségben halljon, és a beszélgetésre 
koncentrálhasson mindenféle zavar nélkül.

Támogatás 
A pénzügyi szolgáltatók kamatmentes konstrukciói segíthetnek Önnek, 
hogy hozzájuthasson a Roger rendszerekhez, havi részletfizetést kínálva. 
A Roger portfóliót ajánló hallásgondozó szakemberek segítenek a legjobb 
pénzügyi konstrukció kiválasztásában és támogatják Önt a folyamat során.

Tudjon meg többet arról, mely Roger megoldások megfelelőek az Ön 
igényeire. Konzultáljon a hallásgondozó szakemberrel, vagy tájékozódjon 
a www.phonak.hu weboldalon.



Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen 
a teljes élethez. Több, mint 70 éve hűek maradtunk 
a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek számító hallási 
megoldásokat fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek  
életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban 
és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

Az Ön hallásgondozója:

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai eszköz. 
A használatával kapcsolatos kockázatok ról kérdezze meg 
fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy 
hallásgondozóját.

www.phonak.hu


