Life is on
A tanulmányaira koncentráljon,
ne a hallására
Mi a Roger?
A Roger kimondottan a hallásteljesítmény javítására
tervezett vezeték nélküli digitális standard.1
Kommunikáció
Egy modern osztályterem igazi ikihívást jelentő
hangkörnyezet, ahol a sikeres kommunikáció
kulcsfontosságú az eredményességhez.

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

Részvétel
Ha Ön is hallásveszteséggel él idővel mesterévé válik
a folyamatos megoldáskeresésnek a kihívást jelentő
hangkörnyezetekben. Ez időigényes, érzelmileg
kimerítő és gyakran megakadályozza, hogy
teljesértékűen részt vehessen a közös munkában.
Közreműködés
A vezeték nélküli Roger mikrofonok a halló
készülékekkel együtt olyan megoldást nyújtanak,
ami fokozza a hallásteljesítményt és megkönnyíti
a csoporttársakkal történő együttműködést.

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 Mülder, H. (2013). Roger and hearing instruments. Excellent speech
understanding in high noise levels. Phonak Field Study News, retrieved
from www.phonakpro.com/evidence, accessed November 14th, 2017.

Roger vezeték nélküli
megoldások a
felsőoktatásban

A beszédértési szakadék
áthidalása
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.

Roger a különböző tanulmányi
helyzetekben

Roger mikrofonok
Roger Table Mic II
Csoportos megbeszélésekre tervezve, több
mikrofon hálózatba kapcsolva lefedi a
nagy létszámú megbeszéléseket is.

Kis csoportos megbeszélések

Kétszemélyes beszélgetés zajban

Helyezzen egy mikrofont az asztalra, hogy tisztán hallja
csoporttársait.

Zavaró háttérzajban akasszon egy Roger mikrofont
csoporttársa nyakába, vagy csíptesse a ruhájára.

Nagy csoportos megbeszélések

Multimédia

Nagyobb csoportokban zajló megbeszélések esetén több
Roger Table Mic II mikrofon hálózatba kötve gondoskodik
róla, hogy minden résztvevő hangját hallja.

Videó vagy internetes hívásokhoz csatlakoztassa Roger
mikrofonját számítógépéhez audio kábellel.

Előadások

Telefonhívások

Az előadók általában nagyobb távolságra vannak a
hallgatóságtól. Ha az előadó Roger mikrofont visel, Ön
bárhol ül, hallani fogja az előadást.

Csatlakoztassa a Roger Pen-t vagy a Roger Select-et
telefonjához és hallgassa a telefonbeszélgetést közvetlenül
hallókészülékében vagy cochleáris implantátumában.

Roger Select™
Az asztalra helyezve automatikusan
kiválasztja a beszélő személyt,
viselhető az előadó által, 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 vevők

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.

