Igazi élményt adó látogató-vezetések

Igazi élményt adó
látogató-vezetések
A tökéletes rendszer minden vezetéshez
A Phonak Roger Guide-U készüléke a világ legnevezetesebb attrakciói és vállalatai számára
a látogatói vezetések audio-eszköze. A Roger-technológia által működtetett Roger Guide-U
felülmúlhatatlan beszédtisztaságot kínál, és a látogatók és csoportok számára nagyon könnyű
a kezelése.

Nagyon sokoldalú

Az egyedülálló Roger
Guide-U technológia
A Roger új digitális standard
A Roger szót gyakran azzal a jelentésével hozzák összefüggésbe,
hogy „az üzenetet vettem és megértettem” – ezért neveztük el így
új digitális standardunkat, melyet minden Guide-U rendszerben
használunk. A Roger nagyon megbízható hangátvitelt biztosít
az adótól a miniatürizált vevőkig, ráadásul mindezt valós időben.
Adaptív algoritmusokat tartalmaz, hogy elkerülje a vételi zavarokat,
teljesen automatikusan működik, és egyszerűen összeállítható.
Szinte gyerekjáték a Roger rendszerek használata. A Roger a nem
engedélyköteles 2,4 GHz-es sávban működik.

A Roger Guide-U tökéletesen rugalmas rendszer. Minden helyzetre megvan az a megfelelő
konfiguráció, ami az ön vendégei számára a legjobb hangélményt nyújtja.
•	Több adó alkalmazása lehetséges – a látogatók vagy további beszélők is összeköthetőek egymással
• Egyszerre több csoportot is lehet vezetni ugyanabban a helyiségben
•	Kompatibilis hallókészülékekkel – biztosítja, hogy minden szó érthető legyen
•	Multimédia-kompatibilis – külső hangforrásokból a hangot közvetlenül a Roger Guide-U
fejhallgatókra küldi
•	A Roger Guide-U továbbá együtt használható a helyi hangosítási rendszerrel is

Egyszerű kezelés
A Roger Guide-U a piacon legrugalmasabb látogató-vezető rendszere. Átviteli csatornáinak
beállítása automatikusan történik, ezáltal nincs szükség frekvencia-állítgatásra. Minden csatorna
100%-ig védett a közeli eszközök, például a WiFi, a Bluetooth vagy a GSM-hálózatok stb. által
keltett vételi zavaroktól. A csoport vezetője vagy egy technikus az új fejhallgató-vevőkészüléket
egyetlen billentyű lenyomásával össze tudja kapcsolni, és ugyanazon a helyszínen egyszerre
korlátlan számú Roger Guide-U vezetés folyhat.

Miniatürizált elegancia
A vezetésekhez az elegáns Roger Guide-U adók és vevők teszik hozzá azt a bizonyos pluszt.
Ezek a karcsú és könnyű eszközök mentesek az összevissza tekeredő kábelektől, a billentyűktől
és antennáktól. Egy Roger Guide-U-t büszkén nyújthatunk át bármely látogatónknak.

A vevőkészülék mérethű képe

2

3

k
ányzati épülete
Kor
m

A tökéletes rendszer
bármely helyszínen
A Roger Guide-U a beszéd tisztaságának új színvonalát nyújtja a hagyományos
látogató-vezetéseken. Akár egy múzeumban, egy gyárban, buszon vagy hajón,
a Roger Guide-U minden időben jó beszédértést biztosít bármennyi hallgató számára.

Operahá
eu

m

G

z
Mú

yá

A hangjel védett a közeli hálózatok elektromágneses zavaraitól, tehát nincs súgás
vagy atmoszférikus zavar, és a készülék hangereje adaptívan és kellemesen
alkalmazkodik a környezeti zajokhoz, ezért a beszélő személy hangja mindig
optimálisan hallható és érthető.
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Több Roger Guide-U mikrofont is adhatunk a rendszerhez a nagyobb interaktivitás
érdekében, például szemináriumokon, kérdezz-felelek szituációkban.
Bármilyen helyszínről, bármilyen igényekről van szó, mindig létezik egy Roger Guide-U
az ön számára
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... és minden
hallgató számára
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Még a hallókészüléket viselő látogatók is akadálytalanul
élvezhetik a briliáns Roger Guide-U által nyújtott
beszédtisztaságot. Adjon ezeknek a látogatóknak indukciós
hurokkal felszerelt Roger Guide-U vevőt. Ez a beszélő hangját
közvetlenül a látogató hallókészülékeire sugározza.
Azoknak a látogatóknak, akiknek hallókészülékei már tartalmazzák
a Phonak Roger- vagy FM vevőket, nincs szükségük Roger
Guide-U vevőkre, ők eleve hallani fogják a hangot.
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Nagyon sokoldalú
Garantált interaktivitás

Multimédia egyszerűen

Egy Roger Guide-U-val több csoportvezető is használhatja ugyanazt a csatornát,
hogy ezáltal még jobban lehessen a csoportot tájékoztatni és szórakoztatni.
A látogatók kérdései és visszajelzései közvetítéséhez egy vagy több kézi mikrofont
lehet csatlakoztatni, hogy senki ne maradjon le ezekről. Csoportonként akár 35 adót is
használhatunk. A vevők száma nem korlátozott.

Ha a vezetés tartalmaz valamilyen külső hangforrást, mint például egy video-előadást
vagy hangfelvételt (pl. egy MP3-as lejátszóról, egy audioguide-ról, laptopról stb.),
akkor egyszerűen egy Roger AudioHub-ot csatlakoztatunk a Roger Guide-U-hoz,
hogy azon keresztül továbbítsuk a hangot a látogatók fejhallgatóihoz. A csoportvezető
ettől függetlenül továbbra is beszélhet, és a látogatók is tovább használhatják a Roger
Guide-U kézi mikrofonokat, ha kérdezni- vagy megjegyeznivalójuk van.

Elsődleges beszélő

Roger
WallPilot
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Roger
AudioHub

További beszélő

Több csoport, egy vezető

A helyi hangszórók hozzáadása

Ha egyszerre több csoport érkezik egy közös
prezentációra, például egy vezetett látogatás
végén egy előadóterembe, a Roger WallPilot
a látogatók vevőit a prezentációt tartó személy
audio-csatornájára kapcsolja anélkül, hogy
a látogatóknak vagy a többi vezetőnek bármit
is tenniük kellene.

Ha az előadóteremben már vannak hangszórók, a Roger Guide-U adó a Roger
DigiMaster X segítségével ezeket bekapcsolhatja a rendszerbe. A beszélő személy
hangja Roger hangminőségben érkezik közvetlenül a hangszórókra, a beszélőnek nem
kell másik mikrofont használnia. Olyan helyiségekben, ahol már működik Roger
Dynamic SoundFiled rendszer, nincs szükség erre a készülékre, mert a Roger Guide-U
azonnal kompatibilis vele.

Roger DigiMaster X
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Egyszerű kezelhetőség
A Roger Guide-U-t úgy terveztük, hogy bárki képes legyen használni. Minden fontos
beállítás automatikusan történik. A beszélőnek csak a vezetésre kell figyelnie, hogy
minél jobban lenyűgözze és magával ragadja a látogatókat, és nem kell a csatornák
konfigurálásával bajlódnia.
•	Új adók és vevők egyetlen billentyű megnyomásával kapcsolhatók össze
•	A csatornák kiosztása automatikus, nincs szükség a különböző csoportok
esetében csatornák kiválasztására és beállítására
•	A már összekapcsolt készülékek újraindítás esetén is összekapcsolódva maradnak
•	Adás csak akkor van, ha a beszélő megszólal
•	A fejhallgatók hangereje automatikus, hogy háttérzaj esetén is a legtisztább
maradjon a fő adó hangja

további adó

kézi mikrofon

fő adó

vevők
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Miniatürizált elegancia
Az elegáns és kompakt Roger Guide-U megoldások nagy választéka áll rendelkezésre, ezek közül ön
is összeállíthatja az intézményének leginkább alkalmas látogató vezetői rendszert. Kezdje azzal,
hogy megállapítja a szükséges adók és vevők számát. Ezután válassza ki a megfelelő fejhallgatókat
és mikrofonokat, csak ezután adja hozzá a további kiegészítőket.

Vevők

Roger inspiro Guide-U adó (1)
– Intuitív, felhasználóbarát, 16 nyelvű interface
– Két menü opció: gyors vagy teljes
– Többféle mikrofon
–	3 ,5 mm-es audio bemeneti csatlakozó
(ha külső hangforrásról küldünk hangot
a csoportnak)
–	Lehetséges az egyidejű átvitel a Roger és
a dinamikus FM vevőkhöz
– Audio sávszélesség: 100 Hz – 7.3 kHz
– Hatótávolság: 40 méterig, környezettől függően
–	Akkumulátor: tölthető Li-Pol (működési idő
kb. 12 óra, töltési idő kb. 2 óra)
– Súly: 69 g
– Méretek: 83 × 56 × 24 mm
– Övön (csattal) vagy a nyakban (hurok) viselhető

Roger Guide-U vevő (3)
–	A világ legkisebb és legkönnyebb tárlatvezető
vevőkészüléke
– Nyakban viselhető (hurok)
– Méretek: 66 × 29 × 12 mm
– Súly: 20 g
–	3 kezelőgomb: ki- és bekapcsolás, hangerő fel,
hangerő le
– Kijelző: hangerő, akkumulátor töltöttség
–	Akkumulátor: tölthető Li-Pol (működési idő
kb. 10 óra, töltési idő kb. 2 óra)
–	Fejhallgató bemenet: 2,5 mm
(max. 150 mV / 32 Ohm)

iLapel (a ruházaton viselhető) (7)
–	Mini iránymikrofon, melyet a felsőruházaton
lehet viselni

Guide-U fülhallgató (6)
–	Egyoldali fülhallgató
–	Kompatibilis sisakokkal és hallásvédő eszközökkel

EasyBoom (fejen viselhető) (8)
–	A fejen elhelyezett mikrofon, mellyel a legjobb
beszédminőséget érhetjük el zajban
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Roger MyLink Guide-U vevő indukciós
hurokkal, hallókészülékkel együtt történő
használatra (4)
– Nyakban viselhető (hurok)
–	Kompatibilis valamennyi olyan hallókészülékkel,
cochleáris implantátummal és BAHA-val, mely
tartalmaz telefontekercset
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Guide-U fejhallgató (5)
–	Kétoldali fejhallgató a jobb hallási élmény
érdekében
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Mikrofonok
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Adók

Roger DynaMic kézi mikrofon (2)
– Másodlagos (kiegészítő) mikrofon
– Méretek: 210 × 32 mm (antenna: 150 mm)
– Súly: 110 g
– Akkumulátor: tölthető Li-Pol (1000 mAh)

Fejhallgatók
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Roger tartozékok

Kiegészítők

Roger WallPilot (9)
–	A Roger vevőket és a Roger adókat a helyiségre
előre programozott hálózatra állítja a Roger
WallPilot, amikor azok elhaladnak mellette.
–	Falra erősíthető vagy asztalra helyezhető
(hálózati áramról vagy elemmel üzemeltethető)
– Méretek: 96 × 80 × 42 mm

Hordozó táska (13)
–	Könnyű és egyszerű szállítani
–	Egy adót és 12 vevőt tartalmaz (töltőkkel
együtt)
Töltőállvány (14)
–	19 collos sínbe helyezhető
–	12 vevő és egy adó töltéséhez

Roger AudioHub (10)
–	A két, 3,5 mm-es aljzaton keresztül két
különböző audioeszközről küldhető hang a
helyiségben levő bármilyen Roger- vagy
FM-vevőre
– Mini USB töltő
– Méretek: 90 × 90 × 20 mm
Roger DigiMaster X (11)
–	A Roger vevő összekapcsolható egy,
a helyiségben már korábban létesített erősítőrendszerrel, egy 3,5 mm-es kimeneti aljzaton
keresztül az erősítő analóg bemeneti
csatlakozójába történő összeköttetéssel
– Mini USB töltő
– Méretek: 90 × 90 × 20 mm
Roger DigiMaster 5000/7000 (12)
–	Hangszóró integrált Roger vevővel
–	Méretek: 885 mm magasság × 72 mm Ø (5000);
1045 mm magasság × 72 mm Ø (7000)
– 19 V-os DC-csatlakozó
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Life is on
Ismerjük mindazok igényeit, akik tudásunkra, ötleteinkre és
gondoskodásunkra bízzák magukat. Kreatívak vagyunk a technológia
határainak kiterjesztésében, olyan megoldásokat találunk, melyek
segítenek az embereknek hallani, érteni és megélni az élet gazdag
hangvilágát.
Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon bizalommal.
Éljen korlátok nélkül. Life is on.
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