
Hør bedre i støy og på avstand

RogerTM i utfordrende 
lyttesituasjoner
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Dagens høreapparatteknologi gjør en utmerket jobb med å forbedre 
taleoppfattelsen, men selv de kraftigste høreapparatene har sine begrensninger 
– spesielt i støyende omgivelser eller ved større avstander. I slike tilfeller kreves 
det fleksible trådløse mikrofoner som øker ytelsen og bistår deg med å høre 
bedre i utfordrende lyttesituasjoner. Det er her Rogers digitale trådløse 
portefølje utmerker seg.

Porteføljen består av mikrofoner og mottakere som fanger opp stemmen til den 
eller de som snakker, og overfører lyden trådløst til lytteren, samtidig som 
bakgrunnsstøy reduseres. Du hører tydeligere hva som blir sagt i møter eller 
sosiale sammenkomster, noe som gjør det lettere å oppfatte det som blir sagt.

Løser utfordrende 
lyttesituasjoner
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Roger i utfordrende 
lyttesituasjoner

Roger på jobb
I dag stilles det høye krav, spesielt til menneskers evne til å kommunisere. 
Møter medfører ofte krevende lyttesituasjoner for personer med hørselstap. 
Noen av de største utfordringene oppstår ved parallelle samtaler, støyende 
omgivelser eller når det er avstand mellom deg og de andre deltakerne 
rundt bordet.

Roger i privatlivet 
Mange mennesker med hørselstap ønsker å høre bedre for å kunne  
oppfatte tale i travle, sosiale situasjoner. I disse situasjonene er Roger  
en ideell løsning for å hjelpe deg å holde kontakt med omverdenen, 
uavhengig av lyttesituasjon. 

Enten du befinner deg i en restaurant, på jobb eller i avslappende omgivelser 
hjemme, vil taleforståelse være viktig for å leve et tilfredsstillende liv. Roger-
teknologien kan hjelpe deg med å delta fullt ut i samtaler, uten at det oppstår 
stress og misforståelser som følge av forstyrrende bakgrunnsstøy.  
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I teorien er det enkelt: Jo flere talte ord du kan forstå, desto mer glede vil du ha 
av kommunikasjonen. 

MultiBeam Technology er en innovativ funksjon på Roger-mikrofonene fra 
Phonak. Den gjør det mulig for deg å oppleve svært god taleoppfattelse i 
gruppesamtaler, som for eksempel i forretningsmøter eller i støyende 
restauranter. 

Ved å bruke flere mikrofoner i ett og samme produkt, som peker i seks forskjellige 
retninger, beregnes og sammenlignes tale i en radius på 360°. Retningen med 
mest tydelig tale velges automatisk. Resultatet: Taleoppfattelsen forbedres med 
opptil 61 % i en gruppesamtale med 75 dBA støy, sammenlignet med å bruke 
høreapparater alene1.

MultiBeam Technology er nå tilgjengelig i Roger Table Mic II og Roger Select™. 

Hør bedre i støyende 
situasjoner med 
MultiBeam Technology

1  Basert på foreløpige data. Artikkel gjennomgått av fagfeller og Field Study News i forberedelse,  
er tilgjengelig i slutten av 2018 på www.phonakpro.com/evidence
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1  Basert på foreløpige data. Artikkel gjennomgått av fagfeller og Field Study News i forberedelse,  
er tilgjengelig i slutten av 2018 på www.phonakpro.com/evidence

MultiBeam Technology benytter flere mikrofoner i ett 
og samme produkt. Mikrofonene peker i seks ulike 
retninger, og velger automatisk å ta inn talelyden fra 
den personen som snakker.
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Roger Table Mic II er en mikrofon dedikert til yrkesaktive som deltar  
i ulike møter.

Når du kan fokusere 
på jobb, ikke på 
å høre, life is on

Velg lyttemetode i møter med mange deltakere
Noen møter er mer støyende enn andre. Med den justerbare rekkevidden 
kan du tilpasse lyttekomforten og selv velge hvordan du vil høre. Velg bred/
stor rekkevidde ved lite bakgrunnsstøy, eller en fokusert/liten rekkevidde ved 
mye bakgrunnsstøy. 

Delta fullt ut i møter med mange deltakere  
For å dekke et møte med mange deltakere, kan flere Roger Table Mic II jobbe 
sammen i et MultiTalker-nettverk. Med en rekkevidde på mer enn 20 meter, 
kan du delta fullt ut og ikke gå glipp av noe.
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* Med 16 timers batterilevetid varer Roger Table Mic II en full arbeidsdag, se datablad for Roger Table Mic II.

Designet for brukervennlighet 
Roger Table Mic II kan fungere helautomatisk, noe som gjør den enkel å 
bruke. Med en batterilevetid på 16 timer*, vil den lett vare en hel arbeidsdag. 

Designet gjør at den blir et naturlig supplement til resten av møteutstyret. 
For ytterligere diskré bruk kan du velge å betjene bordmikrofonen med 
en fjernkontroll.
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Vær i sentrum 
av samtalen,  
life is on

Roger Select* er en allsidig mikrofon som er ideell for stasjonære situasjoner 
med bakgrunnsstøy, som for eksempel i en restaurant. 

Ha styringen, velg hvem du skal lytte til
I situasjoner der flere samtaler finner sted samtidig, kan du ved ett enkelt 
tastetrykk, selv velge hvilken(-n) person(er) du vil lytte til, og dermed velge 
hvilken samtale du ønsker å fokusere på.

Vær en del av hele samtalen 
Når mikrofonen plasseres midt på bordet, velger den automatisk den personen 
som snakker, og bytter sømløst fra én taler til en annen.

* Roger Select er på tidspunktet denne brosjyren ble trykket ikke tilgjengelig via NAV.
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Nyt verdifulle øyeblikk
Venner og familie kan enkelt feste Roger Select på klærne eller henge den 
rundt halsen, slik at du tydelig kan delta og nyte alle verdifulle øyeblikk.

Se på TV og bruk telefonen handsfree
Roger Select har bredbånds-Bluetooth® for telefonsamtaler, og den kan 
streame lyd fra TV-er, musikkspillere, datamaskiner og mer.
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I tillegg til de nye mikrofonene: Roger Table Mic II og Roger Select, finnes det 
også andre fleksible Roger-mikrofoner som kan være løsningen for dine behov.

Flere Roger-
mikrofoner

Roger Clip-On Mic er en 
liten mikrofon designet for 
samtaler på tomannshånd. 
Den er utstyrt med en 
retningsmikrofon som gjør 
at du kan fokusere på det 
samtalepartneren din sier. 

Roger EasyPen er en 
effektiv, men enkel 
mikrofon med kun to 
knapper. Dette passer for 
deg som ønsker en enkel 
og intuitiv mikrofon, 
uten å kompromisse  
med full Roger-ytelse.

Roger Pen er en praktisk 
mikrofon for ulike lytte- 
situasjoner. Takket være 
det bærbare designet, 
kan den enkelt brukes 
over lengre avstander og 
i situasjoner med mye 
støy. Den har bredbånds-
Bluetooth for telefon-
samtaler. 

Roger Pen™ Roger Clip-On MicRoger EasyPen
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Med tre forskjellige mottakere finnes det nesten alltid en tilgjengelig Roger-løsning 
for deg, uansett hvilken type/merke høreapparater eller implantater du har.

Roger-mottakere

Disse er konstruert for å 
kunne festes på Phonak-
høreapparater. De er også 
tilgjengelige for utvalgte 
cochleaimplantater fra 
Advanced Bionics, 
Cochlear og MED-EL.

Roger 
designintegrerte 
mottakere

Denne Roger-mottakeren 
med halsslynge fungerer 
med alle høreapparater 
og cochleaimplantater 
som har telespole.

Roger MyLink

Denne lille universelle 
Roger-mottakeren er 
kompatibel med mange 
bak-øret-apparater, 
cochleaimplantater  
og streamere.

Roger X
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Roger på jobb

Uansett hvilken situasjon du er i, er Roger-mikrofoner alltid enkle å bruke. 
De gjør det mulig for deg å kommunisere, delta og bidra fullt ut på jobb.

Hvis du deltar i møter med mange deltakere, vil 
bruk av flere bordmikrofoner samtidig sørge for 
å plukke opp alle stemmene rundt bordet. Du 
kan kombinere så mange Roger Table Mic II som 
nødvendig. De overfører tale til høreapparatene 
dine, uavhengig av hvor stemmen kommer fra.

Møter med få deltakere Møter med mange deltakere
Selv møter med få deltakere kan bli overveldende 
for de som bruker høreapparater.  
Plasser én bordmikrofon på møtebordet, og du 
vil høre kollegene dine bedre*.

*  Basert på foreløpige data. Artikkel gjennomgått av fagfeller 
og Field Study News i forberedelse, er tilgjengelig i slutten  
av 2018 på www.phonakpro.com/evidence



17 

Telefonsamtaler kan være en stor utfordring  
for personer med hørselstap. Ved å koble  
Roger Pen eller Roger Select til telefonen eller 
datamaskinen via Bluetooth eller kabel, kan du 
motta samtaler direkte gjennom høreapparatet 
eller cochleaimplantatet.

Multimedia Telefonsamtaler

Møter med  
foredragsholdere

Samtaler på tomannshånd  
og i støy

Teknologier som videokonferansesystemer og 
Internettsamtaler, brukes ofte på arbeidsplassen. 
Roger-mikrofoner gjør det enkelt å høre lyd også 
fra multimedieenheter. Du kobler enkelt til 
Roger-mikrofonen ved hjelp av den medfølgende 
lydkabelen, og får dermed lyden rett i ørene.

Ved forstyrrende støy er det mest effektivt å 
henge en Roger-mikrofon rundt halsen til den 
du snakker med, eller feste den på kragen til 
vedkommende.

Foredragsholdere står ofte langt unna møtebor-
det. Når foredragsholderen har en Roger-mikro-
fon som fungerer med bordmikrofonen, kan du 
høre talen tydelig både fra foredragsholderen 
og møtedeltakerne.
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Roger i privatlivet 

Når musikk spilles samtidig som folk snakker og ler, 
leverer Roger samtalen direkte inn i ørene dine. 
Roger Pen er ideell for slike lyttesituasjoner. Med  
sitt penn-lignende design er den både diskret og 
enkel å bruke.

Middag med venner og familie På fest
Middagsbord og restauranter kan ofte skape 
lytteutfordringer takket være den komplekse 
blandingen av prat, bakgrunnsmusikk og klirring 
med bestikk og glass. Roger Select reduserer 
disse distraherende støykildene betraktelig, for 
at du skal få med deg hvert ord som blir sagt.

Roger-teknologi gir gnisten tilbake til det sosiale livet ditt, og hjelper  
deg med å kommunisere uansett bakgrunnsstøy eller lyttemiljø. 
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Roger-mikrofoner kan enkelt kobles til TV-ens 
lydutgang. På denne måten kan du høre 
favorittprogrammene dine uten å måtte skru 
opp volumet på TV-en.

Telefonsamtaler Se på TV

Hjemme I bilen
I hjemmet reduserer en Roger-mikrofon 
distraherende bakgrunnsstøy, som skrangling 
med kjøkkenutstyr eller bråk fra TV-en.  
Dette lar deg nyte samtaler med 
familiemedlemmer og venner.

Bli glad i å snakke i telefonen ved å koble  
Roger Pen eller Roger Select til telefonen eller 
datamaskinen, via Bluetooth eller kabel.

Motorlyder, støy fra trafikken og passasjerer 
som er vendt bort fra deg, gjør det utfordrende 
å gjennomføre en samtale. Ved å lede talerens  
ord direkte inn i øret ditt, hjelper Roger deg med 
å overvinne kommunikasjonsutfordringer.  
Å ha en samtale i bilen blir hyggelig igjen.
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Ta det neste steget for å finne ut hvilket 
Roger-system som er best for deg. Snakk 
med din audiograf, eller les mer på 
www.easyguide.phonakpro.com

Finn ut hvilken Roger-
mikrofon som passer 
for dine lyttebehov
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Neste trinn

Delta og bidra i samtalen uten problemer i situasjoner som involverer 
kolleger, venner og familie. Roger sørger for at du hører lyd av høy 
kvalitet, slik at du kan fokusere på samtalen og ikke på å høre.

Økonomisk dekning 
Roger-systemer som behøves i jobbsammenheng, dekkes av staten for alle 
som har høreapparat. I Norge dekker staten også hørselsteknisk utstyr til 
bruk i privat sammenheng. Hjelpemiddelsentralen, hørselskontakten i din 
kommune og/eller audiografen din kan hjelpe deg med å søke.

Ønsker du å vite mer om hvilke Roger-løsninger som dekker dine behov? 
Snakk med din audiograf, eller les mer på www.phonak.no 
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Life is on
Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve 
livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende 
hørselsløsninger som kan endre menneskers liv, sosialt og 
følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.no


