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Life is on

RogerTM a munkában

Kommunikáció

Részvétel

Hozzájárulás

A modern munkahely kihívást jelenthet hallásunk 
számára. A munkahelyi sikerekhez a kommunikáció is 
kulcsfontosságú. 

Ha hallásveszteségünk van, általában mindenféle 
praktikákat fejlesztünk ki a nehéz hallási helyzetekre.
Azonban ez időigényes, érzelmileg megterhelő és 
gyakran korlátoz is bennünket a teljes részvételben, 
ami a munkánkat illeti. 

A Roger vezeték nélküli mikrofonokat munkahelyi 
használatra ajánljuk, hallókészülék viselésével együtt. 
Meglévő hallókészülékeit összekapcsolhatja a Roger 
mikrofonokkal, így olyan megoldáshoz jut, mely segít 
javítani a teljesítményét a munkában, és megkönnyíti
a munkafolyamatokban való részvételét. 

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.

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

www.phonak.com
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Az Ön hallásgondozója:



Roger
A beszédértési szakadék áthidalása

Ha zavaró zaj vesz bennünket körül, a legjobb megoldás, hogy egy Roger 
Pen-t akasztunk kollégánk nyakába, vagy egy Roger Clip-On Mic-et 
csíptetünk a gallérjára.

Négyszemközti beszélgetés zajban

Munka közben gyakran veszünk részt videokonferenciákon és internetes 
hívásokon. Egyszerűen csak kapcsolja össze a Roger Table Mic-et az 
audiokábellel.

PC és multimédia

Akinek hallásvesztesége van, annak igazi kihívást jelent a mobiltelefon 
használata. A Roger Pen a legújabb Bluetooth technológiát tartalmazza, 
melynek segítségével összekapcsolódhat a mobiltelefonnal.

Mobiltelefonálás

Azoknak, akik hallókészüléket viselnek, megerőltető a kisebb csoportban 
folytatott megbeszélés. Egyszerűen helyezzen el egy asztali mikrofont az 
értekezlet asztalán.

Kiscsoportos megbeszélések

Nagy létszámú értekezleteken lehet, hogy egynél több asztali mikrofonra 
van szüksége. Használjon annyi asztali mikrofont, amennyi szükséges.

Az előadók gyakran távolabb állnak a megbeszélés asztalától. Ha az előadó 
Roger Clip-On Mic-ot visel, az együttműködik az asztali mikrofonnal.

Megbeszélések az előadóval

Még a legerősebb hallókészüléknek is megvannak a 
korlátai. Ha nehéz hallási helyzetbe kerülünk munka 
közben, kiegészítő megoldásokat is figyelembe kell 
vennünk. 

A Roger portfólió vezeték nélküli mikrofonokat és apró 
vevőket tartalmaz. Segítségükkel tisztán, a zavaró 
háttérzaj nélkül hallhatjuk a beszédet. 

Roger dizájn-integrált vevő

Roger MyLink

Roger X 

Egy kattintással összekapcsolható a Phonak fül mögötti 
készülékekkel és néhány cochleáris implantátummal, 
valamint streamerrel.

Univerzális miniatűr vevő fül mögötti készülékekhez, 
cochleáris implantátumokhoz és streamerekhez.

Nyakba akasztható vevő telefontekerccsel rendelkező 
hallókészülékekhez vagy cochleáris implantátumokhoz.

Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Roger Table Mic
Kisebb és nagyobb értekezletekhez; egy MultiTalker 
hálózatban több mikrofon is elhelyezhető.

Vezeték nélküli mikrofon, tökéletes a négyszemközti 
beszélgetésekhez; BluetoothTM kapcsolattal pedig 
mobiltelefonáláshoz.

Vezeték nélküli mikrofon, tökéletes a négyszemközti 
beszélgetésekhez illetve prezentáláshoz.

Roger mikrofonok

Roger vevők

Nagy értekezletek


