Roger a munkában
TM

A munkájára fókuszáljon, ne a hallására

Kommunikáció, részvétel és hozzájárulás

A modern munkahely kihívást jelenthet hallásunk számára, ahol a siker
kulcsa a megfelelő kommunikáció. Ha valakinek hallásvesztesége van,
mesterfokra fejleszti a nehéz hallási helyzetekhez való alkalmazkodást.
Ez időigényes és érzelmileg is megterhelő és gyakran korlátozza a
nagyothalló teljes értékű részvételét és bekapcsolódását.
Sokan nem is tudják, hogy léteznek vezeték nélküli mikrofonok, melyek
a modern hallókészülékekkel együttműködve szolgálják a munkavégzést.
Ez olyan megoldás, ami javítja a teljesítményt, és megkönnyíti a részvételt
és a hozzájárulást a munka sikeréhez.
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A Roger áthidalja a beszédértési szakadékot

A modern hallókészülékek nagyon jól működnek és számos mindennapi
helyzetben nyújtanak támaszt. De olyan szituációkban, amikor több ember van
jelen, ha gyakori a háttérzaj, vagy amikor a hang forrása messze van - ilyen
például egy értekezlet -, a hallókészülék nem mindig elég.

A Roger bemutatása
Még a legerősebb hallókészülékeknek
is megvannak a korlátaik. Bizonyos
nehéz hallási környezetben további
megoldásokat is figyelembe kell
vennünk.

Az értekezletek, konferenciák
élvezetessé válnak, Ön pedig
megerőltetés nélkül a munkájára
koncentrálhat a hallása helyett.

Itt kap szerepet a kitűnő, vezeték
nélküli Roger portfólió. Ez diszkrét,
vezeték nélküli mikrofonokból és
apró Roger vevőkből áll, melyeket
egyszerűen a meglévő halló
készülékhez vagy implantátumhoz
lehet csatlakoztatni. Így a beszélő
szavait a nagyothalló közvetlenül,
tisztán a fülében hallja, mindenféle
zavaró háttérzaj nélkül.
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Roger Table Mic értekezletekhez

A Roger Table Mic (asztali mikrofon) egy vezeték nélküli mikrofon, melyet
kimondottan értekezleteken való használatra terveztek. Az értekezletek
gyakran jelentenek problémát a nagyothallóknak. A nehézségeket a
környezeti zaj, a háttérben folytatott beszélgetések okozzák, vagy a hallgató
és az asztal túloldalán levő beszélő közötti távolság.
Ezekben a szituációkban ideális, ha egy vagy több Roger Table Mic-et
használunk. Ez a mikrofon diszkrét kialakítása révén tökéletesen illeszkedik
az értekezlet eszköztárába. Egyszerűen tegyük le az asztalra. Az értekezlet
résztvevőinek szavait kiemeli, és a háttérzajt csökkenti. A beszédet tisztán és
vezeték nélkül továbbítja az Ön vevőkészülékeibe.
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Roger Table Mic
Sok előny, erőlködés nélkül
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Könnyű kezelni

Problémamentes

Nagyon diszkrét

Multifunkciós

A Roger Table Mic-et nagyon
könnyű kezelni. A vevőt a
mikrofonnal egyetlen
gombnyomással kapcsolhatjuk
össze. Tegyük a mikrofont az
asztalra. Nem kell elmagyarázni
mindenkinek, hogyan működik.

A Roger Table Mic és a többi Roger
mikrofon teljesen automatikusan
működik. Beállításaikkal a környezeti
zaj szintjéhez alkalmazkodnak. Nincs
szükség programozó szoftverre.
Az akkumulátor kapacitása több mint
20 óra, ezért soha nem kell aggódni
a működési idő miatt.

Minden Roger eszköz kicsi,
pillekönnyű és úgy tervezték, hogy
diszkrét legyen a külleme. Egyszerűen
kapcsolja dizájn-integrált vevőjét a
Phonak hallókészülékéhez. A még
nagyobb diszkréció érdekében
használjon az asztali mikrofonhoz
távirányítót.

Egyidejűleg több Roger mikrofont
is összekapcsolhat meglévő
hallókészülékeivel egy MultiTalker
Network-ben (több beszélős hálózat).
Ez azt jelenti, hogy igazán nagy
értekezleteken is részt tud venni.
A hatótávolság kiváló, több mint
30 méter, így semmit sem fog
elmulasztani.
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További megoldások az Ön szükségleteire
a munkahelyen

A munkavégzés nem szükségszerűen korlátozódik fizikailag egyetlen hely
színre. A munka mobilitást és együttműködést is jelent. Ennek támogatására
alkottuk meg vevőinket és mikrofonjainkat, melyeket könnyű használni és
melyek kompatibilisek egymással. Ön könnyen kiválaszthatja, mely termékek
felelnek meg leginkább az igényeinek.

Roger Pen
A Roger Pen sokoldalú és elegáns
vezeték nélküli mikrofon, mely segíti
a zajban és a nagyobb távolságról
érkező beszéd megértését. Csökkenti
a háttérzajt és segíti a négyszemközti
vagy csoportbeli beszélgetéseket.
A benne található Bluetooth™
a mobiltelefonálást segíti.
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Roger Clip-On Mic
(csiptetős mikrofon)
A Roger Clip-On Mic diszkrét,
vezeték nélküli mikrofon, melyet a
beszélgető partner visel az ingén,
ruháján vagy kabátján. A Clip-On
Mic alkalmas olyan megbeszélésekre,
ahol egy vagy több előadó prezentál.
Automatikusan kapcsolódik és
együttműködik más Roger
termékekkel.
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Mikor használjuk a Rogert?
A helyzettől függetlenül a Roger mikrofonokat mindig könnyű használni, és
mindig biztosítják a részvételt és a munkatársakkal folytatott
együttműködést.

Kisebb megbeszélések
Az olyan megbeszélések, ahol négyenöten vesznek részt, a hallókészüléket
viselő személyek számára nyomasztóak
lehetnek. Egyszerűen helyezze a meg
beszélés asztalára a mikrofont, és
jobban fogja hallani munkatársait.

Nagy értekezletek

Négyszemközti beszélgetés zajban
Ha zavaró zaj vesz körül bennünket,
a leghatékonyabb megoldás, hogy
akasszunk egy Roger Pent kollégánk
nyakába, vagy csíptessünk egy Roger
Clip-On Mic-ot a gallérjára.

PC és multimédia
Ha nagyobb értekezleten vesz részt,
elképzelhető, hogy egynél több Roger
Table Mic-re van szüksége. Annyit
használhat az asztali mikrofonból,
amennyi csak szükséges, mert ezek egy
rendszert alkotnak, és a beszédet onnan
továbbítják az Ön hallókészülékeihez,
ahol az keletkezik.

Értekezletek előadókkal

Mobiltelefonálás
Az előadók gyakran távolabb állnak az
asztaltól és az asztali mikrofontól. Ha az
előadó visel egy Roger Clip-On Mic-et
vagy egy Roger Pent, akkor ezek a
mikrofonok együttműködnek az asztali
mikrofonnal. Ezáltal ön mind az előadó,
mind a többi résztvevő beszédét tisztán
hallja.
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A munka során gyakran használunk olyan
technológiákat, mint a videó konferenciák
és internetes hívások. A Roger mikrofonok
segítik ezek hangjának meghallását;
egyszerűen kapcsolja a Roger mikrofont
az audio kábel segítségével az adott
eszközhöz, hogy közvetlenül a fülében
hallja azok hangját.

A nagyothalló személyek számára
a telefonálás igazi kihívást jelent.
A Roger Penben a legújabb Bluetooth
technológia van, aminek segítségével
a mobiltelefon hangját közvetlenül a
hallókészülékein vagy implantátumán
keresztül hallgathatja.
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Szituációk és ajánlások

Roger vevők

Ismerje meg, melyik Roger mikrofon a legmegfelelőbb a különböző hallási
helyzetekben.
Szituáció

1 Roger
Table
Mic

Több beszélő zajban és nagyobb távolságnál*
– megbeszélések négy résztvevőig
– megbeszélések négy-hat résztvevővel
– megbeszélések több mint hat résztvevővel
– konferenciák
– prezentációk

Több
Roger
Table Mic

Roger
Pen

Roger
Clip-On
Mic

A három típus közül, melyek tökéletesen működnek
a hallókészülékkel és az implantátumokkal,
mindenki számára található megfelelő vevő.

Egy előadó nagyobb távolságról
Egy előadó zajban és nagyobb távolságról
– beszélgetés egy munkatárssal autóban
– beszélgetés egy munkatárssal a büfében
– beszélgetés egy munkatárssal az
előcsarnokban
Multimédiás eszköz hallgatása
– audio, PC, videó konferenciák

Roger dizájnintegrált

Roger X

Roger MyLink

Ezeket a vevőket
a Phonak halló
készülékekhez lehet
illeszteni, illetve az
Advanced Bionics és a
Cochlear egyes cochleáris
implantátumaihoz is
kaphatóak.

Ez a miniatűr univerzális
Roger vevő kompatibilis
gyakorlatilag valamennyi
fül mögötti
hallókészülékkel,
implantátummal és
streamerrel.

Nyakba akasztható
vevőkészülék
hangerőszabályozóval.
Olyan hallókészülékekkel
vagy implantátumokkal
használható, melyekben
van telefontekercs.

Mobiltelefon Bluetooth-on keresztül

Tegye meg a következő lépést
Kérdezze meg a hallásgondozó szakembert,
hogy mely Roger rendszer a legjobb az Ön
számára, vagy tájékozódjon a www.phonak.hu
oldalon.
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Hogyan működik a Roger?
Nagyobb távolságról és zajban a hallókészülékek gyakran nem elegendőek.
Ez azt jelenti, hogy közeli beszélgetésekben, karnyújtásnyi távolságban és
csendes környezetben tökéletesek. De a hallókészülék viselő hangos zajban
és nagy távolságnál kommunikációs kihívásokkal szembesül. A Roger
standard a beszéd érthetőségét javítja nehéz hallási helyzetekben, és
hatékonyabb, mint bármely másik technológia.

Csendes környezet
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aránya. Minél nagyobb a jel aránya
a háttérzajhoz képest, annál jobb
a beszéd minősége.
Kutatási és fejlesztési csapatunk
a legjobb jel-zaj-viszonyra fókuszált.
Ezért Roger termékeink a piac
jelenlegi legfejlettebb technológiáját
tartalmazzák a beszéd átviteléhez,
a legkevesebb háttérzajjal.

zajszint

Zajos környezet

A Roger egy adaptív, digitális,
vezeték nélküli jelátviteli standard,
mely a 2,4 GHz-es sávban működik.
Vezeték nélkül viszi át a beszélő
hangját közvetlenül a hallgató
hallókészülékeibe. Szabadalmaztatott
mikrochipen alapul és intelligens és
adaptív algoritmusokat használ a jelzaj-viszony korábban soha nem
tapasztalt javítására.
A jel-zaj-viszony (SNR) a jel (beszéd)
és a háttérzaj (ventilátor zaja,
visszhang, mások hangja stb.)

<1.5 m
Négyszemközti beszélgetések,
pl. kávézóban, otthon

>1.5 m

távol
Hallás zajban és távolságról,
pl. zajos étteremben, értekezleten
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Maradjon összeköttetésben!

A Roger hallási megoldásai lehetővé teszik, hogy Ön erőlködés nélkül
vegyen részt a munkában és együtt tudjon működni munkatársaival.
Nem kell kompromisszumokat kötnie, mert a Roger biztosítja, hogy Ön
mindent jó hangminőségben halljon. A Roger lehetővé teszi, hogy
munkahelyi kihívásaira koncentrálhasson és megfelelően teljesítsen.
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Life is on
Fontosnak tartjuk, hogy megfeleljünk mindazok
igényeinek, akik tudásunkra, ötleteinkre és
törődésünkre támaszkodnak. Azzal, hogy
kreatívan állunk a technológiai kihívásokhoz
és a határokat feszegetjük fejlesztéseinkkel, olyan
innovációkat teremtünk, melyek segítenek az
embereknek jobban hallani, jobban megérteni
és megélni az életet.
Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon
bizalommal. Éljen korlátok nélkül. Life is on.
Az Ön hallásgondozója:

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

www.phonak.hu

