
Roger  
vezeték nélküli 
megoldások 
a munkahelyen

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.

www.phonak.hu

Egyedülálló Roger technológia

Jobb beszédrétést biztosít1 
A Roger technológia folyamatosan monitorozza a 
zajkörnyezet szintjét és automatikusan hozzáigazítja 
a mikrofonok hangerejét. Ha a zajszint emelkedik a 
Roger mikrofon automatikusan igazodik ehhez és 
kiemeli a beszélő hangját a háttérzajból.

Javítja a hallás élményt csoportos  
megbeszélések során2

A MultiBeam technológia lehetővé teszi a kivételes 
beszédértést csoportos beszélgetések során. A hat 
irány nyalábnak köszönhetően a mikrofon 360 fokban 
vizsgálja a beszédet és automatikusan kiválasztja azt 
az irányt, ahonnan a legtisztábban érkezik a hang.

Több beszédforrás elérése 
Az egyedülálló és teljesen automatikus MultiTalker 
Network lehetővé teszi számos Roger mikrofon 
párhuzamos használatát, így több beszélő 
hallgatását teszi lehetővé bármilyen helyzetben.  

Szerezze be Roger mikrofonját

A Roger mikrofonokról érdeklődjön 
hallásszakértőjénél. Kérje a termékek ingyenes 
bemutatását. 

Tudjon meg többet a Roger rendszerekről:  
www.phonak.hu/roger

1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive
digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids.
American Journal of Audiology, 23(2), 201-210
2 Based on preliminary data. Peer-reviewed article and Field Study News in
preparation, available end of 2019 at www.phonakpro.com/evidence.



A beszédértési szakadék 
áthidalása

Kisebb megbeszélések
Helyezze el a mikrofont a tárgyalóasztalon, hogy tisztán 
hallhassa kollégáit.

A vezeték nélküli mikrofonokat és vevőket tartalmazó 
Roger termékcsalád jobb beszédértést biztosít zajban 
és nagy távolság esetén. A mikrofonok felveszik a 
beszélő hangját és a hallókészülékhez csatlakoztatott 
vagy hallókészülékbe telepített vevőkbe továbbítják.

A hallókészülék vagy az implantátum típusától 
függően különböző vevőmegoldásokat kínálunk. 
Válasszon a RogerDirect funkcióval rendelkező Phonak 
hallókészülékek, dizájn-integrált vevők, univerzális 
mini vevők, vagy telefontekercses hallókészülékkel 
kompatibilis nyakbaakasztható vevőkészülék közül.

Roger Table Mic II 
Kisebb és nagyobb munkahelyi megbeszé-
lésekhez, több mikrofon hálózatba kapcsol-
ható nagyobb létszámú értekezletek esetén.

Roger Select™ 

Az asztalra helyezve automatikusan 
kiválasztja a beszélő személyt, 
nyakbaakasztva is viselhető, közvetíti a 
telefonhívásokat. 

Roger Pen™ 

A kézreeső, hordozható dizájnnak köszön-
hetően használható puskamikrofonként, az 
asztalra is helyezhető, vagy a beszélő által is 
viselhető, továbbítja a telefonhívásokat.

Roger mikrofonok

Roger vevők

Nagy értekezletek
Nagy megbeszéléseken több Roger Table Mic II együttes 
alkalmazása kitűnő megoldást nyújt. 

Megbeszélések előadóval
Csatlakoztassa az előadó Roger mikrofonját az asztalon  
lévő mikrofonhoz, így minden résztvevő hangját jól 
hallhatja.

Kétszemélyes beszélgetések zajban
Zavaró háttérzajban csíptessen Roger mikrofont kollégája 
ruhájára, vagy akassza azt a nyakába.

Multimédia
Videóhívások vagy internetes hívások esetén csatlakoztassa 
a Roger mikrofonját számítógépéhez audio kábellel.

Telefonhívások
Csatlakoztassa a Roger Pen-t vagy a Roger Select-et 
telefonjához és a telefonbeszélgetést közvetlenül 
hallókészülékén vagy implantátumán keresztül hallhatja.

Roger különböző munkahelyi 
szituációkban


