Amikor Ön hallása helyett a munkájára
fókuszálhat, life is on

Life is on

Kommunikáció
A modern munkahely kihívást jelentő hallási környezet
lehet. De olyan hely is, ahol a jó kommunikáció a siker
egyik kulcsa.
Részvétel
Ha hallásvesztesége van, akkor bizonyára alkalmaz
trükköket nehéz hallási szituációkban. Ez időigényes
lehet, érzelmileg megterhelő és gyakran korlátozza
Önt abban, hogy teljes körűen vegyen részt és
kommunikáljon munkahelyén a kollégáival.

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 hallási szakértője:

Hozzájárulás
A Roger vezeték nélküli mikrofonokat a modern
hallókészülékekkel együtt használhatjuk,
és ez a megoldás javítja az Ön teljesítményét,
megkönnyítve a munkahelyi interakcióit.
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 választja ki,
hogy mely irányból érkezik a legtisztább hang.

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

www.phonak.hu

Roger vezeték nélküli
megoldások
a munkahelyen
TM

A beszédértési szakadék
áthidalása

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

További szituációk, melyekben a Roger segít leküzdeni
a kommunikációs kihívásokat:

Kisebb megbeszélések

Négyszemközti beszélgetés zajban

A kisebb megbeszélések is megterhelőek lehetnek hallókészülék-viselők
számára. Helyezze el a mikrofont a megbeszélés asztalára, és hallja tisztán
kollégáit.

Ha zavaró zaj veszi körül, tegyen egy Roger mikrofont kollégája
nyakába vagy csíptessen egyet a gallérjára.

Nagy értekezletek

Multimédia

Nagy értekezleteken több Roger Table Mic II együttes alkalmazása kitűnő
teljesítményt nyújt, mert a rendszer minden hangot felvesz.

A munkahelyeken gyakran használják a videókonferenciát és
az internetes telefonálást. Egyszerűen csatlakoztassa Roger
mikrofonját az audio kábellel.

Értekezletek prezentációval

Telefonálás

Ha az előadó visel egy Roger mikrofont, mely együttműködik az asztali
mikrofonnal, akkor Ön az előadót is és a többi résztvevőt is jól hallja.

Csatlakoztassa Roger Pen-t vagy a Roger Select-et Bluetooth
segítségével telefonjához, és a beszélgetést közvetlenül
hallókészülékein vagy implantátumán keresztül hallgathatja.

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 hallókészülékeihez kapcsolt
vevőkhöz, így Ön a beszédet nagyobb távolságról
vagy zajban is tisztán érti.

Roger mikrofonok
Roger Select™
Sokoldalú mikrofon, mely automatikusan kiválasztja
a beszélő személyt és Bluetooth® -t tartalmaz
a telefonáláshoz.

Roger Pen™
Kézreálló, hordozható mikrofon, mely tartalmaz
Bluetooth® -t a telefonáláshoz.

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

Roger vevők
Roger dizájn-integrált
Phonak hallókészülékekhez és egyes implantátumokhoz
csatlakoztatható.

Roger X
Univerzális miniatűr vevő.

Roger MyLink
Nyakba akasztható vevő telefontekercset tartalmazó
hallókészülékekhez és implantátumokhoz.

