
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.

A beszédértési szakadék áthidalása

Mi az a Roger?

Még a legerősebb hallókészüléknek is megvannak 
a korlátai. A Roger portfólió vezeték nélküli 
mikrofonokat és vevőket tartalmaz. Ezek felveszik 
a beszélő hangját és továbbítják az Ön halló
készülékeihez kapcsolt vevőkhöz, így Ön a beszédet 
nagyobb távolságról vagy zajban is tisztán érti.

A Roger egy digitális, vezeték nélküli szabvány, melyet 
kimondottan az Ön hallási teljesítményének javításáért 
fejlesztettek.1

Az új, úttörő MultiBeam technológia

A Roger Select rendelkezik a MultiBeam 
technológiával. Több mikrofont használ, melyek  
hat irányban, 360 fokos szögből érzékelik  
és értékelik a beszédet. Automatikusan kiválasztja, 
mely irányból érkezik a legtisztább hang.

RogerTM vezeték nélküli 
mikrofon-megoldások

1Mülder, H. (2013). A Roger és a hallókészülékek. Kiváló beszédértés magas 
zajszint mellett. (Roger and hearing instruments. Excellent speech 
understanding in high noise levels.) Phonak Field Study News, megtalálható 
a www.phonakpro.hu/bizonyitek honlapon, közzétéve: 2017. november 14.

Az ön hallási szakértője:

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai eszköz. 
A használatával kapcsolatos kockázatok ról kérdezze 
meg fülorrgégész, audiológus szakorvosát vagy 
hallásgondozóját.
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Az autóban

Telefonálás

Televíziózás

Vacsora barátokkal vagy a családdal

Otthon

Partik alkalmával

A vacsoraasztalok és az éttermek igazi hallási kihívást jelenthetnek.  
A Roger Select kiküszöböli a zavaró zajokat és segít abban, hogy Ön minden 
szót meghalljon.

Amikor szól a zene, az emberek beszélgetnek és nevetgélnek,  
akkor könnyebb a Roger Pen segítségével a beszélgetésre figyelni, 
mert az a hangot közvetlenül az Ön fülébe továbbítja.

A Roger az otthoni környezetben csökkenti az olyan háttérzajokat,  
mint a konyhai csörömpölés vagy a tévé harsogása. Ön így zavartalanul 
élvezheti a beszélgetéseket családtagjaival és barátaival.

A motor hangja és az út zaja a beszélgetést megnehezíti.  
A Roger a beszélő hangját közvetlenül az Ön fülébe viszi,  
és így kiküszöböli ezt a kommunikációs kihívást.

Telefonját vagy komputerét Bluetoothon keresztül vagy kábellel 
kapcsolja össze a Roger Pennel vagy a Roger Selecttel, így élvezetes 
lesz a telefonálás.

A Roger mikrofonokat könnyedén csatlakoztathatjuk a tévé audio 
kimenetéhez, így hallgathatja kedvenc programjait. 

Amikor Ön a beszélgetés köz-
pontjában érzi magát, life is on

Sok hallásveszteséggel élő ember szeretne jól hallani  
és jól érteni a beszédet bizonyos zajos társasági 
körülmények között.
A Roger technológia újra életet visz az Ön társasági 
életébe – segíti, hogy Ön kapcsolatban maradhasson 
a háttérzajtól és a hallási környezettől függetlenül is. 

Roger Pen™

Roger EasyPen

Roger Select™

Sokoldalú mikrofon, mely automatikusan kiválasztja 
a beszélő személyt és Bluetooth® t tartalmaz 
a telefonáláshoz. 

Kézreálló, hordozható mikrofon, mely tartalmaz 
Bluetooth® t a telefonáláshoz.

Ezen a mikrofonon csupán két gomb található,  
ezáltal rendkívül egyszerű, mégis a Roger teljes 
működését nyújtja.

Roger mikrofonok

Roger dizájn-integrált

Roger MyLink

Roger X 

Phonak hallókészülékekhez és egyes implantátumokhoz 
csatlakoztatható.

Univerzális miniatűr vevő.

Nyakba akasztható vevő telefontekercset tartalmazó 
hallókészülékekhez és implantátumokhoz.

Roger vevők

A Roger akkor jeleskedik igazán, ha háttérzaj van jelen, 
vagy amikor a hang forrása távolabb található:

További szituációk, amikor a Roger segíthet megbirkózni 
a kommunikációs kihívásokkal:


